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editorial

Haiti: sob domínio e opressão imperialistas

A

Apropuc não poderia deixar de publicar um número de sua revista PUCviva sobre a tragédia social do Haiti, agravada com o terremoto de janeiro de 2010. Os
artigos trazem informações abundantes, analisam aspectos históricos, econômicos e
sociais desse país, bem como retratam com lentes precisas as condições de miséria e
fome da maioria da sua população. Este número da PUCviva constitui um documento
e um dossiê que demonstram a barbárie em que se encontra submetido todo um povo
vizinho dos Estados Unidos, potência que detém 25% da economia mundial.
Os artigos contam com o testemunho direto de um haitiano e com contribuições
de brasileiros que se colocam no campo da crítica à opressão social e nacional. Sem
exceção, confluem para a conclusão de que um dos grandes problemas do Haiti é a
dominação imperialista, da qual uma das manifestações mais contundentes é a intervenção das forças − ditas de paz − da ONU, sob o comando do exército brasileiro.
A tese de que o povo haitiano é incapaz de resolver seus problemas e de dirigir o
destino da nação, sendo, portanto, necessária uma força militar externa, é própria do
imperialismo. Os artigos aqui publicados mostram exatamente o contrário.
A ilha do mar do Caribe esteve sob o domínio colonialista espanhol de 1492 a
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1697, quando a Espanha cedeu o território ocidental para a França, onde se localiza
o Haiti. Os colonizadores franceses a nomeiam de Saint Domingue. A possessão
francesa nas Américas utiliza a mão de obra escrava negra para produzir açúcar.
Com a conquista da independência em 1804, o nome foi mudado para Haiti, representando a primeira República conquistada por uma população de maioria negra
nas Américas. Mas, para se obter a independência, houve rebeliões escravas e a
derrubada do sistema escravista em 1794.
Em mais de um artigo encontramos a exposição mais completa do combate
pela abolição, pela independência e pela República, em que se destacaram líderes
escravos. Cabe-nos ressaltar que no final do século 18 e começo do 19 o povo haitiano mostrou disposição de dirigir seu destino. No entanto, deparou com o persistente cerco dos colonialistas, que lhe condicionou a capacidade de desenvolver as
forças produtivas internas.
A ocupação do Haiti em 1915 pelos Estados Unidos abriria uma nova etapa de
dominação, da forma colonialista para a imperialista. A intervenção militar no país
durou 19 anos. Assim, o Haiti teve de suportar o pesado fardo do colonialismo espanhol/francês e do imperialismo saqueador. A independência e a República não puderam ir além dos limites impostos pela burguesia internacional. No lugar da escravidão, promoveram-se relações capitalistas de produção atrasadas, conservando-se
formas pré-capitalistas, e criou-se uma massa de trabalhadores miseráveis.
Dados recentes mostram que o peso da agropecuária é de 28% de um PIB de
US$ 6,953 bilhões, o da indústria, de apenas 17%, e o dos serviços, 55%. A renda
per capita é de parcos US$ 520. A população urbana abarca 48%, portanto a maioria ainda vive no campo, submetida à minoria latifundiária. O salário mínimo mal dá
para comer, como demonstra o artigo de Otávio Calegari Jorge, analisando a exploração praticada pelas maquiladoras das Zonas Francas.
Observamos que as tarefas democráticas mais elementares, como a reforma
agrária, a implantação de um salário mínimo real, a eliminação do analfabetismo e
da fome estão para ser resolvidas. Ocorre que essas tarefas estão ligadas a outra,
também democrática, que é a da soberania nacional.
A independência de 1804 não pode ser assegurada, foi apenas um ponto de
partida para a constituição de um Estado soberano. A burguesia que se formou do
restrito processo de acumulação primitiva, desde o regime de escravidão e da produção do açúcar, não chegou a encarnar interesses nacionais. A história mais recente atesta sua enorme debilidade, sua completa submissão ao capital imperialista
e sua venalidade.
Os governos e a força de repressão passaram a ser controlados, mais ou menos diretamente, pelos Estados Unidos. A retirada das tropas norte-americanas em
1934 não significou independência para o Haiti. A sequência de golpes e a mudança
forçada de governo desde que foi dada a tardia possibilidade constitucional de se
eleger o presidente da República na década de 1950 expressam a infraestrutura
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econômica esquálida e uma classe dominante totalmente parasitária e divorciada da
vida miserável dos explorados.
Para se estabilizar o poder do Estado, foi necessária uma ditadura sanguinária
de François “Papa Doc” Duvalier (1957-1971) e de seu filho sucessor Claude Duvalier, o “Baby Doc” (1971-1986), portanto 29 anos de violência social e política contra
as massas e de perseguição à oposição burguesa. O “duvalierismo” contou com o
apoio dos Estados Unidos. “Baby Doc” foi obrigado a abandonar o Haiti e se refugiar
na França, sob levantes populares.
As eleições de 1990, sob nova Constituição, despertaram a esperança democrática de um governo distinto, reformista e comprometido com a vida das massas.
Assim, chegou ao poder o padre Jean Bertrand Aristide. No primeiro ano de mandato, já foi deposto pelos militares. A estrutura de poder do “duvalierismo” havia
sido mantida e a reação encarnada pelos generais contra quaisquer tentativas de
reforma foi logo acionada. Já não eram do interesse dos Estados Unidos golpes de
governos que controlassem as massas tão-somente pela força das armas e que
eliminassem a oposição, necessária para a dominação burguesa. Os Estados recolocam Aristide no poder, barganhando uma anistia para os golpistas. Ao mesmo tempo, a ONU entra no país com sua força multinacional, com a justificativa de garantir
a democracia e a paz social. Na realidade, tratava-se de uma força intervencionista
sob a orientação da Casa Branca.
A instabilidade política permanece. Aristide é novamente eleito em 2000. Dois
anos depois a crise política se agrava. Em 2004, um novo levante golpista, dessa
vez apoiado pelos Estados Unidos e pela França, depõe Aristide. A ONU envia sua
força com 3,5 mil homens. Como se vê, a presença do imperialismo é ostensiva. Os
interesses capitalistas externos não permitem que o país tome suas próprias decisões e resolva suas contradições por meio da luta de classe.
Em abril de 2008, as massas ganham as ruas contra o custo de vida insuportável e encontram pela frente as tropas de intervenção, sob o comando do Brasil.
Em seguida, um furacão faz estragos e deixa cerca de 500 mortos e centenas de
desabrigados. A ação da natureza recai sobre os pobres e oprimidos que moram em
barracos. O terremoto de 12 de janeiro de 2010 deixa um saldo de cerca de 300 mil
mortos e mais de 1 milhão de desabrigados. A economia foi seriamente afetada.
O aparato internacional de ajuda humanitária não teve como esconder a responsabilidade da burguesia haitiana e do imperialismo. Não por acaso, os artigos
desta revista convergem para a defesa da retirada imediata das tropas invasoras,
do fim do saque imperialista e da resolução imediata das tarefas democráticas pendentes, que somente a classe operária, os camponeses e demais oprimidos podem
encarnar. Sem a revolução social, o Haiti não ganhará independência e soberania
e as massas que suportam todo tipo de violência e privação não se emanciparão.
Erson Martins de Oliveira
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devastação provocada pelo terremoto que assolou
o Haiti, em janeiro de 2010, causando a morte de
mais de 250 mil pessoas e aprofundando a condição
de miséria da população, colocou o país em evidência
através da mídia, por meio de campanhas internacionais
promovidas por entidades “humanitárias” e através de
iniciativas “solidárias” movidas por personalidades políticas e artísticas.
Ao lado das ações assistencialistas, veicularam-se idéias
racistas acerca da população haitiana, vista como um
povo dependente de favores; “incapaz” de se autogovernar; “naturalmente” submissa a cultura do colonialismo.
Apoiadas neste clima político-ideológico, sob o pretexto
de reconstrução do país, as potências capitalistas, lideradas pela ONU e pelos Estados Unidos, com a participação do Brasil, buscam ganhar legitimidade para
desenvolver seus projetos econômicos e assegurar seus
mecanismos de repressão.
Assim, as forças político-econômicas concebidas mundialmente como protagonistas da reconstrução do Haiti
prosseguem destruindo o meio ambiente, explorando e
reprimindo a população. É fundamental a compreensão
crítica da gênese e do desenvolvimento histórico do processo que transformou a primeira República Negra independente do mundo em um país tragicamente aberto
a essa dominação.
A Revista Pucviva objetiva essa reflexão crítica. Nesta
edição, oferece ao leitor uma série de artigos que revelam
os verdadeiros interesses sócio-econômicos e ídeo-políticos que estão por trás do discurso humanista proferido pelos representantes do capital; as determinações do
processo histórico de desapropriação da riqueza material
e humana do povo haitiano; as suas lutas de resistência e
as possibilidades de contribuição internacional dos trabalhadores e das massas populares para o fortalecimento
de um processo de emancipação do Haiti.
Os textos apresentam uma análise histórica, mostrando
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as origens e o desenvolvimento da superexploração do
trabalho e da destruição do meio ambiente, no processo de reprodução do grande capital, em detrimento das
necessidades da população. Através de dados alarmantes
acerca da pobreza, do analfabetismo, do desemprego, da
expectativa de vida da população, os autores avaliam as
implicações do terremoto em face dessa situação de extrema vulnerabilidade humana.
A trajetória de lutas do povo haitiano é ressaltada. Ao
lado da opressão existe uma história de resistência que
- tendo início nas lutas contra a escravidão -, culminou
com a conquista da independência, em 1804, evidenciando o protagonismo heróico das massas populares: o
Haiti foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão
e a se tornar independente. Essa herança heróica não se
perdeu na história; em níveis diversos e condições históricas diferenciadas, o povo continua a se organizar através de movimentos populares, de partidos de classe, de
manifestações de protesto, ou de reivindicações políticas
e sócio-econômicas.
A ocupação militar do Haiti é destacada em todos os
artigos. Entendida como uma estratégia política que visa
a super exploração da força de trabalho, as tropas estrangeiras da MINUSTAH e das marines norte americanos

funcionam como uma “cortina de fumaça”, que oculta à
ocupação econômica. Criadas a partir de 2002, as 18 zonas francas, agrupam as multinacionais que submetem
os trabalhadores a condições de exploração aviltantes. Os
textos fornecem dados alarmantes sobre as condições de
exploração da mão de obra, mostrando, por exemplo,
que o salário dos trabalhadores haitianos é inferior ao da
China, só perdendo para o do Vietnã e o de Bangladesh.
Artigos revelam os interesses econômicos do Brasil na
intervenção militar, situando a participação significativa do exército brasileiro na MINUSTAH: trata-se do
maior contingente militar enviado ao exterior desde a
Segunda Guerra Mundial. Participando ativamente da
repressão contra trabalhadores, mulheres e crianças, os
militares são odiados pela população reprimida abertamente com o uso da violência e do terror. As tropas
brasileiras estão sendo acusadas de assassinatos, torturas,
estupros e outras violações de direitos humanos.
Além disso, como denunciam alguns autores, a permanência do exército brasileiro no Haiti tem um objetivo
prático. Conforme o relato de depoimento dado por um
Coronel do Batalhão Brasileiro da MINISTAH trata-se
de um “laboratório” que visa o treinamento militar para
a atuação no território brasileiro, a exemplo intervenção

nas favelas do Rio de Janeiro. Vê-se, portanto, que são
múltiplas as vantagens da pretensa ação “humanista”;
na verdade trata-se de um conjunto de ações inscritas
em um projeto sócio-econômico e político ideológico
de caráter fascista, imperialista e de aprofundamento da
barbárie.
Vários artigos analisam o que foi feito concretamente
desde o início da missão militar da ONU, em 2004: não
foram construídas nenhuma escola, hospital ou rede de
saneamento básico. Grande quantidade de famílias está
desabrigada, vivendo em lugares públicos ou nas ruas,
sujeitas a doenças, epidemias, à fome. Além das questões
emergenciais, persistem as diferentes expressões da questão social apontadas pelos autores: a desigualdade social;
o analfabetismo; a exploração do trabalho; a expropriação da terra e da cultura.
Os últimos textos lançam um manifesto aos trabalhadores e povos do mundo, baseado na solidariedade de
classe aos trabalhadores, homens e mulheres e às massas
populares do Haiti, em defesa da sua autonomia política, do resgate de sua cultura, pelo fim da exploração, da
dominação capitalista e da ocupação militar.
Maria Lucia Barroco
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ENTREVISTA

Seis séculos de
veias abertas
FRANCK SEGUY É SOCIÓLOGO FORMADO PELA UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI; TEM MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL PELA UFPE; E ESTÁ SE DOUTORANDO EM
SOCIOLOGIA PELA UNICAMP.
PUCviva: Exploração e luta são dois elementos que acompanham a
história do povo haitiano. O que pode explicar a situação atual, miserável e opressora, de um povo tão combativo, responsável pela primeira
República Negra?
Franck: Nestes últimos anos, venho fazendo uma observação interessante:
há um acordo tácito entre todas as tendências políticas em nomear o Haiti
como “o país mais pobre das Américas, um dos mais pobres do mundo”.
Isso tem chamado minha atenção pelo fato de que as palavras pelas quais
designamos nossa realidade expressam também a nossa atitude perante a
realidade. “Pobre” não é a melhor maneira de falar do Haiti. Seria mais
conveniente falar de empobrecido. Eu costumo utilizar o título do livro
de Eduardo Galeano, quando me refiro ao Haiti, para dizer que a situação
atual do país é “a construção de seis séculos de veias abertas”. Isto é, só
estudando a história do Haiti é que é possível identificar as raízes do que
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ele é hoje. Exploração e Luta são duas categorias que
podem sintetizar essa história.
Antes da sua Independência ocorrida no dia 1º de janeiro de 1804 – a primeira independência das Américas, depois dos Estados Unidos – o Haiti sofreu dois
processos coloniais. O primeiro se iniciou com a invasão espanhola, em 1492. É relevante resgatar que
1492 marca exatamente o início do desenvolvimento
do capitalismo mundial na sua etapa escravista. É justamente com a colonização do Haiti que se experimentou esse processo. Os seus resultados são impressionantes: em apenas três décadas, os conquistadores
espanhóis massacraram aproximadamente quatro
milhões de indígenas, sobrando apenas 100 representantes dessa população, em 15301. Aí, para substituir
os indígenas, os espanhóis foram caçar novos braços

Para realizar seus objetivos
de acumulação de capital, os
colonos franceses importaram
a força de trabalho mais barata:
a dos negros africanos. A
violência terrífica à qual foi
submetido o negro foi tão cruel
que a expectativa de vida de um
trabalhador na colônia era de
apenas sete anos.
no continente africano, que levaram como escravos
ao Haiti.
Em 1697, a Espanha fez com a França um tratado,
do qual resultou a separação da ilha em duas partes,
que são conhecidas hoje como a República Dominicana (este) e a República do Haiti (oeste). A colonização francesa foi mais feroz ainda. Somente durante
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o século XVIII, os franceses destruíram 45% do meio
ambiente do Haiti. Para realizar seus objetivos de acumulação de capital, os colonos franceses importaram a
força de trabalho mais barata: a dos negros africanos.
A violência terrífica à qual foi submetido o negro foi
tão cruel que a expectativa de vida de um trabalhador
na colônia era de apenas sete anos. Foi nesse contexto
de produção e acumulação feroz do capital que o Haiti recebeu o apelido de “Pérola das Antilhas”.
Um historiador haitiano, Benoit Joachim, resume assim as consequências da colonização francesa para o
Haiti: “Enquanto a exploração da terra e dos homens na
colônia de Saint-Domingue [atual República de Haiti] contribuiu fortemente para enriquecer a burguesia
francesa e acelerou o desenvolvimento do capitalismo na
metrópole, em contrapartida o povo que sucedeu aos escravos, cujo duro labor havia permitido essa acumulação
do capital em metrópole, não herdou nada mais que solos
usados, superfícies em grande parte calcinadas, restos por
último.” (Joachim, 1979, p. 87)
A proclamação da Independência não ligou essa veia
aberta. A famosa e mal-chamada dívida da independência acelerou ainda mais o sangramento dos recursos do país. Tratava-se de um embargo internacional
que, em 1825, impôs ao Haiti a obrigação de pagar
150.000.000,00 de francos-ouros à França para que
fosse reconhecida a Independência. Esse valor, que
era quatro vezes o orçamento público da república
francesa naquela época, foi avaliado em 2003 em 21
bilhões de dólares. De onde o governo haitiano conseguiu esse valor? Da exploração infra-humana do
campesinato e da destruição sistemática do que tinha
sobrado como meio ambiente (sobretudo do desflorestamento) do país. São fatos bem registrados na história, como a faz Benoit Joachim:
“O desenvolvimento sem precedentes das explorações
florestais no Haiti durante o século XIX foi sublinhado
por todos os testemunhos. As madeiras de tinturas e de
construção [...] impuseram-se pelo seu volume crescente à
exportação. Todos os navios que deixam os portos haitianos levaram pau-campeche (a madeira vermelha) [...].
A variedade de ‘madeira de salino’, cujas qualidades

Sophia Paris/Divulgação
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tintoriais foram postas em valor por uma longa imersão
de três semanas a dois meses antes de chegar ao porto de
embarque, ia principalmente a Le Havre [e Marselha]
enquanto a ‘madeira de cidade’, de importância menor,
fora utilizada na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados
Unidos.” (Ibid., p. 202-203)
O endividamento do Haiti serviu de pretexto para
os Estados Unidos justificarem a primeira invasão
do país (1915-1934). Os invasores ianques, como
primeiro ato, esvaziaram abertamente o Banco Central da República, levando a sua reserva de ouro para
Washington. Igualmente, eles caçaram ferozmente os
camponeses das suas parcelas de terras. Esses camponeses “foram embarcados”, como na época da escravização, para as plantações de cana-de-açúcar estadunidenses em Cuba e na República Dominicana. Porque,
decretou o ocupante: “A mão de obra negra é mais

rentável e menos dispendiosa”. Nas terras roubadas,
implantaram companhias de produção açucareira, de
banana e borracha. Assim, por exemplo, a Haytian
American Sugar Company (HASCO) roubou 7.532
hectares; a Haytian Products Company, 3.166 hectares; a HADC, 4.410 hectares; a Société Haïtienne
de Développement Agricole apoderou-se de 12.403
hectares. Boa parte dessas terras foi transformada em
deserto. É o caso de Savann Dezole (Gonaïves), onde
morreram 3 mil pessoas, em 2004, no momento da
passagem do furacão Jeanne.
Mais recentemente, no final da década de 1970, os
Estados Unidos decidiram exterminar todo o rebanho
suíno haitiano, pois, as empresas norte-americanas de
produção de porcos precisavam de novos mercados
para vender porcos. Para entender até que ponto se
trata de um ato criminoso contra os camponeses hai-
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tianos, basta saber que, na época, a sabedoria popular
chamava os porcos de “conta corrente do camponês
/ kanè bank peyizan”, pois, a agricultura e a criação
de porcos eram as duas principais fontes de sobrevi-

A vitória do ditador sobre
os comunistas modificou
o panorama político e a
dinâmica da luta. Duvalier se
desfez doravante da força
opositora mais perigosa
para a estabilidade do seu
governo. Isso não somente
facilitou a orquestração da
propaganda e da repressão
anticomunista, como também
as lutas populares perderam
seus elementos mais
comprometidos. Resultou
dessa situação um campo
livre para a implantação de
qualquer coisa.
vência nos meios rurais. E os porcos eram o trator
principal na laborização da terra.
Em decorrência dessas medidas que sempre foram
aprovadas pelas classes dominantes, muitos camponeses deixaram o campo para as cidades, sobretudo,
Porto Príncipe. É isso que explica por que 300 mil
pessoas foram mortas no terremoto do dia 12 de janeiro: Porto Príncipe é uma cidade cuja arquitetura
foi concebida para abrigar somente 500 mil habitan-
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tes; mas, as políticas acima apontadas acabaram agrupando ali quase 3 milhões de pessoas.

PUCviva: Aristide foi eleito presidente do Haiti
pela primeira vez em 1976. Boa parte da população
acreditava que haveria mudanças. Mas a política
econômica proimperialista e antitrabalhadora do
primeiro governo de Aristide e de seus governos seguintes frustrou todas as expectativas. Qual é análise
que você faz desses governos?
Franck: Para entender as expectativas levantadas pela
primeira eleição de Aristide, em dezembro de 1990, e,
consequentemente, as frustrações decorrentes da sua
não-concretização, é necessário analisar pelo menos
os acontecimentos de duas décadas anteriores.
Acabo de sintetizar as experiências de exploração sofridas pelo povo haitiano, mas falei quase nada sobre
as resistências desenvolvidas pelo meu povo contra
tais situações. Deve ficar claro que nunca houve um
período no qual o povo haitiano tenha aceitado passivamente a exploração. Porém, a partir da década de
trinta do século XX, começou a nascer no país algo
novo: as organizações específicas das classes populares
e trabalhadoras começaram a querer tomar o poder.
Trata-se dos sindicatos e dos partidos de esquerda –
em especial, o partido comunista.
No início da década de 1970, o ditador François Duvalier (Papa Doc, pois era médico) conseguiu o golpe mais eficaz contra os movimentos revolucionários
latino-americanos. A CIA chegou a introduzir um
dos seus agentes, chamado Frank Eyssalem, na comissão militar do partido comunista haitiano (PUCH).
Assim, assassinaram os principais dirigentes revolucionários do país. Com muito orgulho, o jornal The
Miami Herald relatou, a esse respeito, na sua edição
do dia 24 de janeiro de 1973, que cerca de 200 dirigentes comunistas tinham sido mortos naquela ocasião. (Pierre-Charles, 1973, p. 150)
A vitória do ditador sobre os comunistas modificou
o panorama político e a dinâmica da luta. Duvalier
se desfez doravante da força opositora mais perigosa

ENTREVISTA
Jean-Bertrand Aristide, personagem carismático do
período, foi eleito desde o primeiro turno com 63%
dos votos. Obviamente, sua eleição carregava grandes
expectativas de mudanças.
Agora, para entender por que Aristide frustrou as expectativas nele colocadas, é preciso destacar três momentos do personagem e seus governos:
Divulgação

para a estabilidade do seu governo. Isso não somente
facilitou a orquestração da propaganda e da repressão
anticomunista, como também as lutas populares perderam seus elementos mais comprometidos. Resultou
dessa situação um campo livre para a implantação de
qualquer coisa.
Quando James Earl (Jimmy) Carter foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1976, promoveu um
discurso de democracia, de direitos humanos e de liberalização econômica. A partir daí, todas as lutas abertas, ditas progressistas, iam se apoiar nesse discurso
liberal para apelar pelo fim do governo vitalício (pois
a regularidade periódica das eleições é um dos princípios da democracia liberal). O próprio Jean-Claude
Duvalier (Baby Doc, filho de François) promovia a
ideia de liberalização, porém, dizia que “a liberalização não deve excluir a vigilância”. Foi assim que, na
sexta-feira, dia 9 de novembro de 1980, cinco dias depois da eleição do republicano Ronald Reagan, uma
assembleia da Ligue des droits humains (Liga dos Direitos Humanos) foi suspensa pelos bichos do regime
que espancaram todo mundo, inclusive os diplomatas
e o próprio presidente da Ligue, Gérard Gourgue − o
que foi considerado o golpe final ao movimento democrático que se apoiou no democratismo de Carter.
Criava-se um segundo vazio político no país. E, daí,
a igreja católica ia surgir como “a voz dos sem-vozes”.
Foi também daí que surgiu um jovem padre, em um
dois bairros mais pobres da capital haitiana. Esse padre era Jean-Bertrand Aristide.
Em 1986, caiu a ditadura. Como já falei, o liberalismo implica eleições periódicas para dar uma face democrática aos governos. As primeiras eleições pós-ditadura acabaram num banho de sangue, no dia 29 de
novembro de 1987, pois o exército não digeria a ideia
de ver eleger alguém que não controlava. O exército
sempre fora o instrumento mais eficaz para alcançar o
poder e mantê-lo. Novas eleições foram organizadas,
em 1988, pelos militares golpistas, mas os partidos
e candidatos mais credíveis as boicotaram. Seguiu
um período de turbulência política até as chamadas
primeiras eleições democráticas de dezembro 1990.

Encontro de Jean-Bertrand Aristide com Bill Clinton.

1. Aristide chegou ao poder promovendo um discurso que podemos chamar de nacionalista e populista.
Enquanto nacionalista, apoiava-se continuamente no
personagem de Charlemagne Péralte, o líder das lutas contra a primeira invasão militar norte-americana
de 1915, maior símbolo do anti-imperialismo. Enquanto populista, incomodava bastante a fração mais
conservadora da burguesia local. Esse momento se
encerrou no sétimo mês do seu mandato, quando foi
golpeado e exilado nos Estados Unidos, em setembro
de 1991.
2. Três anos depois (outubro de 1994), foi restabelecido por Bill Clinton, então presidente dos EUA. Durante esses anos de exílio – em Washington – aprendeu
a pactuar com o imperialismo. Negociou a sua volta
ao poder e, em troco, assinou alguns acordos. 3. Assim, o terceiro momento consistira no cumprimento
das exigências imperialistas, inclusive a privatização das
empresas públicas consideradas rentáveis pelo capital.
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De lá para cá, todos os governos foram sempre mais
do mesmo. Antes de sair do poder, Aristide elegeu
René Prevel, em 1996, para cumprir os acordos assinados. Em 2001, reelegeu para um segundo mandado
Aristide, o qual acabou sendo golpeado novamente
em 2004.

PUCviva: Você acha que, mesmo estando em uma
espécie de banimento na África do Sul, Aristide ainda pode a vir a desenvolver um papel na política
haitiana?
Franck: Como se pode ressaltar na resposta precedente, de uma forma ou de outra, Aristide vem sendo
presente na vida política haitiana durante as três últimas décadas. Seja como padre mais ou menos ligado à
Teologia da Libertação, seja como presidente, a partir
de 1990. O exílio de Aristide na África do Sul não significa sua ausência na política haitiana. Vou citar dois
exemplos para mostrar o quanto ele continua presente e forte na política do país, mesmo exilado.
15 de julho é a data de nascimento de Aristide. De
2004 até hoje, entre 20 mil e 50 mil pessoas saem nas
ruas, todo ano, nessa data para comemorar o aniversário dele. Enquanto isso, em 2009, as manifestações
pelo reajuste do salário mínimo não alcançaram um
número tão importante. Já analisei esse fato na minha dissertação de mestrado, onde destaquei que o
povo haitiano é conhecido como um povo lutador,
mas que faz muita luta de cunho político para mudar de governo e poucas lutas sociais para transformar
suas condições de vida. Não é que eu quisesse mecanicamente separar lutas políticas e lutas sociais, mas
quero apenas chamar a atenção para um fato: que as
lutas para mudar de governo, em si, nada têm de progressistas. Isso até o imperialismo faz quando precisa.
Aliás, foi o que foi feito com o governo ditatorial em
1986. (Seguy, 2009)
O que estou dizendo com esse exemplo é que existe
uma parte – a mais miserável – do país que continua associando seus interesses com Aristide mais do
que com qualquer outra coisa. Segundo exemplo, o
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partido de Aristide, Fanmi Lavalas, tem participado
de todas as eleições desde o exílio de Aristide. Na lei
constitutiva desse partido existe um artigo que reconhece Aristide como o único representante nacional
de Fanmi Lavalas; isto é, a instituição eleitoral não
pode aceitar nenhum candidato de Fanmi Lavalas nas
eleições se Aristide não o tiver autorizado − e ninguém
quer organizar eleições sem a participação desse partido, pois a participação dos seus candidatos incentiva
uma maior adesão de eleitores (um vez que o voto não
é obrigatório) e dá mais legitimidade às eleições.
Na verdade, Aristide tem uma maior capacidade de
incomodar o imperialismo longe do que dentro do
Haiti. O único problema do imperialismo com Aristide é que ele representa um tipo de presidente que
o imperialismo não tolera: um presidente autônomo.
É apenas por isso que o imperialismo está atacando
o presidente do Irã e Hugo Chávez. O capitalismo
venezuelano vai muito bem desde que Chávez assumiu o poder. As nacionalizações com indenizações
têm nada de anticapitalista. O problema é que ele tomou essas medidas sem consultar os patrões imperialistas. Em certa medida Aristide representa esse tipo
de personagem que não quer se submeter totalmente
ao diktat do imperialismo. Da mesma forma, ele foi
odiado pela burguesia mais conservadora, não porque
fosse anticapitalista. De maneira alguma! Mas, porque tentou escolher seus próprios parceiros dentro da
burguesia e, o mais imperdoável, tentou dividir o monopólio comercial que logra essa oligarquia terratenente-mercantilista desde 1806. A burguesia haitiana
não aceita vantagens; ela só quer monopólio.
Para resumir, Aristide já está desenvolvendo um papel
na política haitiana. Que ele possa vir a desenvolver
um papel ainda maior vai depender dele e das forças
em luta. A esse respeito, é bom saber que as leis haitianas não reconhecem o exílio; isto é, Aristide pode
decidir amanhã que voltará ao Haiti. Nesse caso, podemos considerar a hipótese de que ele não voltou
porque, na análise dele, viu que não tem interesse em
voltar. Pelo menos, até agora!

ENTREVISTA
PUCviva: Em 2004, o Conselho de Segurança da
ONU legalizou a invasão norte-americana e a retirada de Aristide do poder. Ela também organizou as
tropas de ocupação, formando a Missão das Nações
Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah).
Qual é o verdadeiro papel da Minustah no Haiti?

Quem tem vontade de conhecer
o bom trabalho desenvolvido
pela Minustah no Haiti precisa
apenas conversar com alguns
estudantes da Université
d’État d’Haïti. Será fácil eles
explicarem quantas vezes foram
bombardeados com gás só
porque estavam acompanhando
as manifestações de operários
por um reajuste do salário
mínimo.
Franck: Quem tem vontade de conhecer o bom trabalho desenvolvido pela Minustah no Haiti precisa
apenas conversar com alguns estudantes da Université d’État d’Haïti. Será fácil eles explicarem quantas
vezes foram bombardeados com gás só porque estavam acompanhando as manifestações de operários
por um reajuste do salário mínimo. Poderá conversar também com os pacientes e médicos do Hospital
da Université d’État d’Haïti, que contarão quantas
vezes tiveram que sair correndo do hospital porque,
tratando-se de defender os interesses dos patrões,
a Minustah não respeita escola, nem universidade
nem sequer hospital.
Quem quiser conhecer o verdadeiro papel da Mi-

nustah no Haiti é só ir a Site Solèy, a maior e mais
pobre favela de Porto Príncipe. Ali, a população
contará quantas crianças foram assassinadas pelas
balas humanitárias da Minustah e dos soldados brasileiros; quantas mulheres grávidas foram mortas
em decorrência da missão de paz de Lula, enquanto
dormiam... Em Site Solèy, muitas crianças são órfãs
hoje porque um soldado do Brasil recebeu um salário mensal de 6 mil dólares para matar seus pais.
Com esse dinheiro, aquele soldado, quando voltar
ao Brasil, compra um apartamento para viver com
sua própria família.
Em 2006, num bairro popular de Porto Príncipe
chamado Bel-Air (onde vivi 18 anos e passei toda
minha adolescência), a Minustah realizou uma hecatombe sob o pretexto de procurar bandidos. Etc.
Na verdade, a ONU teve que mandar soldados estrangeiros para o Haiti porque, depois de voltar
ao poder em 1994, Aristide tinha desmobilizado o
exército haitiano. Esse exército na sua história só
fez duas coisas: reprimir o povo e executar golpes
de estado. O próprio Aristide foi golpeado por ele
também; isto é, em fevereiro de 2004, para golpear
Aristide, o imperialismo teve que utilizar diretamente os seus soldados (do Canadá, da França e
dos Estados Unidos). Meses depois, para desempenhar o trabalho de repressão, esses soldados foram
substituídos por soldados latino-americanos chefiados pelo exército brasileiro. Hoje, a Minustah já
completou 6 anos de bom e leal serviço de repressão no povo haitiano.
A ONU tomou essa decisão porque a presença das
tropas latino-americanas ajudou a disfarçar o verdadeiro papel da ocupação. Naquela época, a ocupação foi vendida pelas mídias como uma “missão
de paz” ou uma “ajuda humanitária”. Falava-se
que era uma cooperação entre países do sul que
vinham ajudando outro país irmão do sul. E a presença do exército brasileiro dava ainda uma maior
legitimidade a essa ocupação, pois a maioria da população haitiana usa frequentemente a bandeira do
Brasil, por ser torcedora da seleção brasileira.
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PUCviva: E qual tem sido o pa pel do exército brasileiro na Minustah?
Franck: O exército brasileiro desempenha o mesmo
papel que toda a Minustah. Porém, com o Brasil encabeçando a ocupação, o seu exército vem desenvolvendo um papel ainda mais sujo. Por exemplo, a partir
de 2005, isto é, um ano depois da ocupação, apareceu
algo estranho para a população haitiana: o fenômeno de sequestro por dinheiro. Naquela época, eu era
jornalista em um dos dois diários mais prestigiosos
do país e tive a oportunidade de escrever sobre muitos casos de sequestros. Uma vez uma mulher rica foi
sequestrada. A família dela negociou com os sequestradores um resgate para salvar a sua vida. Quando a
família foi levar o resgate no local indicado, foi uma
imensa surpresa ver os sequestradores chegando num
carro da Minustah, no qual estavam escritas as letras

UN (United Nations/Nações Unidas). Fiquei preocupado com esse fenômeno de sequestro até que eu
viajei para o Brasil. Um livro ia me ajudar a entender.
Trata-se de Teorias dos movimentos sociais, de Maria
da Gloria Gohn. No capítulo IX, a autora relatou que
os sequestros eram uma rotina tão frequente no Brasil
nos anos 1990 que a imprensa falava numa “indústria
de sequestros” (p. 306). Foi aí que entendi de onde é
que vem a indústria de sequestros que começou a se
desenvolver no Haiti desde que a Minustah tomou
conta do país.
Outro exemplo. De junho a setembro de 2009, os
soldados brasileiros reprimiram centenas de pessoas
(estudantes e operários, sobretudo) por ocasião das
manifestações em prol do reajuste salarial. Invadiram
várias vezes a universidade pública de Porto Príncipe
(o que é proibido pelas leis haitianas), aspergiram gás
até em um hospital. Num dia só prenderam 40 pesMarcello Casal/Divulgação
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soas... Até que o Parlamento votasse exatamente no
sentido que os patrões queriam, arrochando o salário
mínimo. O que aconteceu um mês depois? Foram
para o Haiti 12 empresários brasileiros para negociar
business com Bill Clinton, pois o salário mínimo no
Brasil é 510 reais enquanto um operário haitiano recebe algo em torno de 110 reais por mês. Isto é, o
valor que o empresário investe para explorar um operário do Brasil, ele pode usá-lo para chupar as veias
de quase 5 trabalhadores no Haiti. Sem esquecer a
existência de um tratado entre o Haiti e os EUA que
permite a entrada franca e livre no território norteamericano de qualquer produto industrial fabricado
no Haiti sem nenhuma tarifa aduaneira.
Mais um exemplo. Depois do terremoto do dia 12 de
janeiro, o exército norte-americano tomou o comando real de todo o território haitiano, enquanto formalmente é o exército brasileiro que tem esse comando. Aí, o general brasileiro no Haiti, Floriano Peixoto
Neto, levou três caminhões de água e comida para
distribuir ao Champ-de-Mars, onde está concentrada
a maior parte do milhão de desabrigados do terremoto. Perguntado por um jornalista brasileiro por que
ele distribui uma quantia tão insignificante de comida para uma população tão numerosa, ele respondeu:
“Nós distribuímos apenas para o Brasil marcar posição”.
Nenhum dos chefes do exército brasileiro no Haiti
tem vergonha de afirmar que o Haiti serve de campo
de treinamento para os soldados aprenderem a lidar
com os negros das favelas do Rio de Janeiro quando
voltarem ao Brasil.
Talvez fosse interessante chamar a atenção de que não
somente o exército, mas também outras instituições
do Brasil estão desenvolvendo esse mesmo papel sujo
no Haiti. Por exemplo, a ONG Viva Rio tem um
projeto no Haiti que emprega 135 trabalhadores que
são pagos − 130 dólares por mês. Durante um encontro com uma equipe de pesquisadores brasileiros
antes do terremoto, o dirigente do Viva Rio no Haiti,
Facchini, justificou esse salário com o seguinte argumento: “Se pagarmos um salário maior aos trabalha-

dores haitianos, isso poderá provocar uma inflação na
economia do país”.
Algumas semanas depois do terremoto, Maitê Proença foi para o Haiti. Ao voltar ela participou do programa “Domingão do Faustão” para falar literalmente

Nenhum dos chefes do exército
brasileiro no Haiti tem vergonha
de afirmar que o Haiti serve de
campo de treinamento para os
soldados aprenderem a lidar
com os negros das favelas do
Rio de Janeiro quando voltarem
ao Brasil.
o seguinte: “Não sobrou gente pensante no Haiti”.
Uma declaração tão racista não chocou ninguém no
Brasil. Se fosse nos EUA ou na França, Maitê Proença
seria convocada na hora para se apresentar diante de
um tribunal. Isso significa que o Brasil está jogando
no Haiti o papel das antigas instituições coloniais e
escravistas da pré-independência... o mesmo papel
das instituições neocoloniais encarregadas de provar
ao mundo que um povo negro é incapaz de se autogovernar por si só.
O papel do Brasil no Haiti não é outro que esse.
Quem diz o contrário é mentiroso.

PUCviva: Como se desenvolve a exploração nas zonas francas? Explique um pouco a situação.
Franck: O que está ocorrendo nas zonas francas é coisa que não deveria ter espaço na mente humana. É
pouca coisa dizer que é horrível. Em abril de 2004,
tive a oportunidade, no âmbito do meu trabalho de
jornalista, de acompanhar um caso ocorrido na
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primeira zona franca de Ouanaminthe, no nordeste do país. Foi Aristide, enquanto presidente
pela segunda vez, em 2001, que assinou o contrato
de estabelecimento de 18 zonas francas no Haiti.

Para melhor explorar os
operários, Capellan pretextou
uma campanha de vacinação
para proteger a saúde dos
trabalhadores. O resultado foi
inimaginável: as trabalhadoras
que estavam grávidas
abortaram, até mesmo as que
estavam no nono mês...
Então, em 2004, houve uma luta entre a Companhia de Desenvolvimento Industrial (CODEVI)
e o Sindicato dos Operários da Codevi Wanament (Sokowa, na língua haitiana). A CODEVI
pertence a um industrial dominicano, Fernando
Capellan, dono do Grupo M. Capellan acabava de
receber um empréstimo de 20 milhões de dólares
do Banco Mundial para implantar uma zona franca numa das terras mais férteis do Haiti. E logo
que abriu as suas indústrias de fabricação de jeans
Levi’s, em Ouanaminthe (Wanament, na língua
haitiana), os operários se organizaram em sindicato (o Sokowa) para defender os seus direitos.
O que incomodou demais não somente o patrão
dominicano mas toda a classe capitalista haitiana.
Para melhor explorar os operários, Capellan pretextou uma campanha de vacinação para proteger
a saúde dos trabalhadores. O resultado foi inimaginável: as trabalhadoras que estavam grávidas
abortaram, até mesmo as que estavam no nono
mês; as mulheres não-grávidas tiveram as suas
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menstruações alteradas e descontroladas e passaram a observar uma secreção verdejante na vagina;
os trabalhadores perderam a virilidade... Enfim...
coisas inacreditáveis. A verdade é que Capellan
quis ter as trabalhadoras e os trabalhadores à sua
disposição o tempo inteiro. Por isso, buscou controlar a sexualidade deles. Exatamente como nos
tempos coloniais. Foi um jeito encontrado por ele
para não ter que dar licença-maternidade, aumentando a produtividade de cada trabalhador/a. Até
hoje, guardo o relatório da perícia médica que estabelece a veracidade de tudo isso.
Um leitor muito sensível pode achar que está sonhando, mas o mais horrível neste caso foi a burguesia haitiana não ter deixado a Capellan se defender. Os patrões haitianos defenderam o patrão
dominicano da Codevi. A presidente da Câmara
do Comércio e da Indústria do Haiti (Chambre
de Commerce et d’Industrie d’Haïti) elogiou nas
principais mídias do país o bom trabalho do Grupo M. Enquanto, na zona franca, não havia nem
água potável nem banheiro à disposição dos trabalhadores.
De 2008 para cá, não acompanhei a evolução das
zonas francas, mas tendo a acreditar que a situação hoje não é muito diferente. Os operários continuam recebendo um salário mensal ao redor de
110 reais, fabricando produtos que não podem
comprar.

PUCviva: Qual tem sido a resposta do movimento sindical e popular a esse processo de exploração e de repressão? Como os sindicatos estão
organizados? Há partidos ou organizações independentes que podem abrir efetivamente uma
nova perspectiva para o Haiti?
A questão sindical no Haiti é sociologicamente
bastante complicada para ser explicada. Gosto
de responder às perguntas usando exemplos, pois
acredito que é um meio prático e fácil de convencer. Vou dar mais um exemplo. Em 2006,
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estava realizando uma pesquisa acadêmica como
estudante da Université d’État d’Haïti. Meu tema
tratava da “sociologia da prática do jornalismo em
Porto Príncipe”. Escolhi 15 jornalistas nas mídias
mais famosas do país como amostra. Na lista das
minhas questões, havia uma que perguntava se o
interessado fazia parte de algum sindicato ou não.
Caso a resposta fosse negativa, vinha em seguida outra questão que perguntava as razões pelas
quais o entrevistado não participava de nenhum
sindicato. E achei um jornalista que justificava assim sua não-sindicalização: “Porque eu trabalho
numa empresa privada; não se pode fazer sindicato numa empresa privada”.
O que estou querendo colocar é o seguinte,: a
quase-totalidade da população haitiana pensa exa-

...as respostas às repressões e
explorações vieram sempre do
setor popular em geral, a partir
de iniciativas de estudantes
da Université d’État d’Haïti,
sobretudo dos estudantes
das faculdades de ciências
humanas. Não há nenhum
partido independente do capital
e do imperialismo no Haiti.
tamente como esse meu jornalista. A prova mais
cabal disso é que não existe nenhuma lei no Haiti
que impede aos trabalhadores se organizarem em
sindicato, mas não existe sindicato de trabalhadores em nenhuma empresa privada no país. Um
sindicato de médicos ou de professores universitários ou de advogados é coisa que nem em sonho

se imagina no Haiti,uma vez que essas categorias
não se consideram trabalhadoras e trabalhadores.
Quando vi pela primeira vez uma greve de bancários aqui no Brasil, fiquei tão feliz que tirei várias
fotos das faixas, nas quais estava escrito: “Estamos
em greve!”. No Haiti, boa parte dos bancários tem
um salário que dificilmente sustenta uma família
de 4 pessoas, mas aquele bancário vai trabalhar
vestindo-se como se fosse dono do banco.
Para entrar mais profundamente na pergunta, nos
últimos anos, as respostas às repressões e explorações vieram sempre do setor popular em geral, a
partir de iniciativas de estudantes da Université
d’État d’Haïti, sobretudo dos estudantes das faculdades de ciências humanas. Não há nenhum
partido independente do capital e do imperialismo no Haiti. Temos algumas organizações independentes e progressistas que estão colocando
uma alternativa, mas elas não alcançam ainda um
patamar à altura da conjuntura. De qualquer maneira têm o mérito de existir e colocar claramente
a questão de outro futuro possível para o Haiti.
Jean Anil Louis-Juste, professor da Université,
foi uma das vozes mais radicais nesse sentido. Em
2009, era procurado pela Minustah pela sua participação nas lutas junto aos operários a favor do
reajuste salarial. Horas antes do terremoto do dia
12 de janeiro, ele foi assassinado. Mas a sua luta
continua viva.

PUCviva: Qual é essa perspectiva?
Franck: A maior perspectiva para qualquer organização, partido ou grupo progressista não pode
ser outra que a emancipação. A emancipação das
classes trabalhadoras e populares, e de toda a sociedade. A condição em que se encontra o Haiti
hoje obriga a colocar a recuperação da soberania
do país como primeiro passo rumo à emancipação. Não posso falar de como essa questão é debatida em cada organização. Posso afirmar que a minha organização, a Associação dos Universitários
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e Universitárias Dessaliniana (ASID), encaixa essa
perspectiva nos seguintes objetivos:
Refazer a conexão entre política e economia na
vida do ser humano, de tal forma que o social
retome o seu devido lugar na vida humana. Isso
exige a formação de outro padrão individual na

A Minustah é apenas mais um
elemento dentro deste projeto
já velho de dois séculos. Porém
– e é o mais importante – o
maior inimigo do povo haitiano
não é a Minustah. O nome
desse inimigo se declina em
três letras: O N G. É através
das ONGs que se realiza hoje
o trabalho abominável de
desumanização do povo negro
haitiano.
escola, no posto de trabalho, na família, na mídia, etc. Os indivíduos novos devem mobilizar-se
conforme o projeto de livre individualidade, isto
é, reivindicando os seus direitos de vida enquanto
seres humanos, e lutando para os demais recuperarem a dignidade perdida;
Refazer a conexão entre vida pública e vida privada,
retomando-se o sentido comunitário tradicional da
revolução haitiana, isto é, o legado da liberdade,
igualdade e solidariedade;
Tomar posição a favor do ser humano haitiano segundo as raízes culturais do bem-estar livre. Tratase de uma luta contra a cultura da ONGização que
permeia a sociedade global pelo individualismo.
20 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

Tal posição política da ASID deve ser materializada dentro deste programa:
Reconstruir o meio ambiente mediante uma reforma agrária radical que facilite a utilização de
técnicas de conservação do solo e água;
Transformar os depósitos de água do meio ambiente em uma larga Escola de trabalho onde 33
mil pessoas aprenderão a ler, escrever e decifrar as
relações sociais desiguais. 22 mil centros de capacitação ligarão a educação com o trabalho;
Reformar o sistema educativo para desenvolver a
liberdade e solidariedade na pedagogia do trabalho, e discutir o projeto de livre individualidade
nas salas de aula;
Fazer com que a língua créole penetre as salas de
aula ao lado da filosofia do bem-estar livre originada no vodu;
Reformar a propriedade urbana para desconstruir
as favelas e substituí-las por vilas solidárias;
Recuperar a soberania política nas relações internacionais;
Construir um orçamento público que se apoia nos
próprios recursos do país e se orienta conforme as
necessidades nacionais populares;
Botar as tropas estrangeiras fora do País.
São essas as bandeiras e reivindicações levantadas
pela ASID. Acredito que o movimento popular
em geral partilha de cada uma delas.

PUCviva: Há algo mais que você queira dizer?
Franck: Gostaria de fechar esta entrevista chamando a atenção para dois fatos. Logo depois da
independência do Haiti, as potências internacionais decidiram um embargo total para exterminar
literalmente o Haiti da face da Terra. Esse projeto
foi iniciado com a exigência do pagamento da independência. De lá para cá, nunca foi abandonado. O seu resultado parcial se traduz numa terrível
degradação da situação de vida das classes populares haitianas cada vez mais vulnerabilizadas. A
proposta é mostrar que um povo negro é incapaz de

ENTREVISTA
se autogovernar. A Minustah é apenas mais um elemento dentro deste projeto já velho de dois séculos.
Porém – e é o mais importante – o maior inimigo
do povo haitiano não é a Minustah. O nome desse
inimigo se declina em três letras: O N G. É através
das ONGs que se realiza hoje o trabalho abominável
de desumanização do povo negro haitiano. Até que
consigamos neutralizar o desempenho das ONGs
não haverá nenhuma melhora sequer nas condições
de vida das classes populares haitianas.

O segundo fato está ligado ao primeiro: eu não
vi nenhuma possibilidade de as classes populares
e trabalhadoras haitianas materializarem sozinhas
tal perspectiva; isto é, sem a solidariedade das classes populares e trabalhadoras de todos os países
do mundo, não haverá emancipação para o Haiti.
Mais uma vez é preciso reconhecer que a emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras tem
que ser alcançada pelos próprios trabalhadores e
trabalhadoras. E que eles têm de se unir! Pv

Nota
1. “Os estudos que Cook e Borah efetuaram sobre a população indígena de Hispaniola confirmam a generalidade da
catástrofe demográfica do século XVI. As estimativas contemporâneas sobre a população indígena, quando [Cristóvão]
Colombo chegou, variam tremendamente, desde 3 ou 4 milhões por Las Casas, até a menor, meio milhão, elaborada por
Nicolaus Federman, que esteve em Hispaniola em 1529. Uma contagem feita em 1496, para um repartimiento chegou
a um total de 1.130.000. Entretanto, há dúvida sobre se a contagem se referia à população total ou, como era usual, à
população tributável de 14 anos e mais (que em geral, correspondia a 14 ou 15% da população total). Ademais, não se
sabe se a contagem cobria toda a Hispaniola ou somente o território controlado pelos espanhóis. Em qualquer hipótese,
a débâcle foi violenta, uma vez que duas contagens feitas em 1509 arrolam 33.528 e 40.000 índios, respectivamente, e
outra, em 1510, produziu uma cifra de 46.000. Entre 1516 e 1520, houve várias estimativas e contagens, que oscilam
entre 10 mil e 15-16 mil; muito menos, portanto, do que as estimativas de 1509-10 e tremendamente menos do que as
estimativas da população pré-colombiana, mesmo das mais modestas.
Esses dados indicam uma queda demográfica incrível em poucos anos. [...]. Em 1530, a população original já tinha sido
virtualmente eliminada, restando cerca de 100 índios!” Gláucio Ary Dillon SOARES. A questão agrária na America
Latina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976, p. 20-21.
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Superexploração e destruição
da “Pérola das Antilhas”
A SITUAÇÃO DE MISÉRIA DO HAITI É POR UM LADO DECORRENTE DA OPRESSÃO
E DE SAQUE HISTÓRICOS; POR OUTRO, É FRUTO DE UMA POLÍTICA DE INVASÃO
MILITAR QUE VISA EXPLORAR MÃO DE OBRA BARATA.
RICARDO MELANI

N

o Haiti, há pouco mais de 9 milhões de habitantes. Oitenta por cento dos haitianos vivem abaixo da linha de pobreza. Mais de 47% são
analfabetos; e estima-se que o desemprego atinge
mais de dois terços da população. A perspectiva
de vida dos haitianos é de 61 anos e a taxa de
mortalidade infantil é de 60 mortes a cada mil
nascimentos1.
A catástrofe recente do terremoto, que cau22 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

sou a morte de centenas de milhares de pessoas e
devastou a já parca infraestrutura desse país, só
acentuou as condições miseráveis da população
e pôs em evidência a agonizante situação de um
povo.
Como foi possível chegar a essa situação?
No século XVIII, o Haiti era a colônia francesa
mais rica do mundo, conhecida como a “Pérola
das Antilhas”, que produzia grande quantidade de

café e de açúcar para o mercado mundial. A expressão elogiosa “pérola” guarda um sentido que
desvenda, em parte, a história do Haiti. O imperialismo francês espoliava as riquezas produzidas
por mais de meio milhão de escravos haitianos.
Tal espoliação enriquecia a França e ajudava a
afirmar a burguesia nascente desse país. Nada ou
muito pouco ficava com o próprio Haiti.
A história do Haiti é a história da superexploração colonial e do predomínio dos interesses
capitalistas sobre o povo haitiano. Mas também é
a história da resistência e da luta desse povo, que
em muitos momentos sinalizou, para o conjunto
das colônias e da população oprimida, o caminho
a seguir. Foi assim em 1791, quando, por meio
de um levante, os escravos e ex-escravos tomaram
a colônia e decretaram o fim da escravidão. Essa
ação foi precedida por inúmeras lutas do povo
haitiano contra a situação de opressão que marcava a vida colonial e escravista. Outras lutas contra a metrópole sucederam-se até 1804, quando
a massa explorada do Haiti, derrotou a França e
conquistou a sua independência. Formou-se a primeira República Negra, o primeiro país independente e sem escravidão do mundo. Nos Estados
Unidos, a escravidão acabaria só 60 anos depois.
Tal ousadia não passaria em branco. O
exemplo dos escravos haitianos poderia ser seguido por outros povos. Esse fato é a origem do isolamento desse país. A partir da primeira revolução de escravos exitosa da história, o Haiti sofreu
sanções e inúmeras ações que visavam pôr de joelhos os escravos sublevados. Os Estados Unidos
e a França impingiram um embargo econômico
ao Haiti. As sanções norte-americanas só foram
suspensas em 1863, quando o país deixou de ser
escravista. A França, usando seu poderio militar,
forçou o Haiti a pagar indenizações pelos escravos libertos de aproximadamente 150 milhões de
francos − para se ter uma ideia comparativa do
montante indenizatório, em 1803, o território da
Louisiana foi vendido aos Estados Unidos por 80

milhões de francos. Desse período à atualidade,
o Haiti foi contraindo empréstimos financeiros,
inclusive junto à França e aos EUA. Isso explica
em parte a dívida externa atual que é de $1.248
bilhões2.

O Haiti como país independente
nasceu isolado, com uma
dívida impagável, arrasado
pela guerra da independência,
extenuado pelo trabalho
escravo e dilapidado pela
metrópole francesa, que
transformou as terras haitianas
em uma grande plantação de
açúcar. Os valorosos negros
do Haiti, que ousaram fazer sua
própria história, herdaram uma
ruína.
O Haiti como país independente nasceu
isolado, com uma dívida impagável, arrasado pela
guerra da independência, extenuado pelo trabalho escravo e dilapidado pela metrópole francesa, que transformou as terras haitianas em uma
grande plantação de açúcar. Os valorosos negros
do Haiti, que ousaram fazer sua própria história,
herdaram uma ruína.
A SAGA CONTEMPORÂNEA
DA SUPEREXPLORAÇÃO
A política de exploração, devastação e domínio do Spartacus Moderno não parou por aí.
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Em 1915, os EUA invadiram o Haiti, ocuparam
militarmente o país e dominaram as revoltas populares, mantendo-se pela força durante mais de
19 anos, até 1934. Quase todos os governos que
sucederam esse período, direta ou indiretamente,
deram continuidade à política de defesa dos interesses norte-americanos. Talvez os mais conhe-

Em 1986, após 29 anos de
seguidas lutas, o povo haitiano
por meio de grande rebelião
popular derrubou a ditadura
e, quatro anos depois, elegeu
pelo voto direto o presidente
da República: o padre JeanBertrand Aristide.
cidos sejam o de François Duvalier, Papa Doc, e
o de seu filho, Baby Doc, que governaram entre
1957 e 1986. Apoiada pelos EUA, a ditadura duvalierista implementou um programa que destruiu
as pequenas propriedades camponesas e forneceu
grande contingente de mão-de-obra urbana para
as indústrias multinacionais. Além disso, a dívida externa do país e a corrupção governamental
aumentaram em grande escala, o que propiciou
o enriquecimento dos Duvaliers e o empobrecimento ainda maior dos haitianos. Do ponto de
vista político, nesse período, foi implantada uma
ditadura sangrenta – durante a qual dezenas de
milhares de pessoas foram assassinadas –, baseada
no terror policial dos chamados tontons macoutes
(bichos-papões), membros de grupos paramilitares e da guarda nacional que torturavam e assassinavam qualquer pessoa que se opusesse ao governo. A
população vivia sob a bandeira da miséria e do terror.
24 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

Em 1986, após 29 anos de seguidas lutas, o
povo haitiano por meio de grande rebelião popular derrubou a ditadura e, quatro anos depois, elegeu pelo voto direto o presidente da República: o
padre Jean-Bertrand Aristide. Eleito com 67% dos
votos, Aristide representava uma mudança acalentada pela população. O padre da Teologia da
Libertação defendeu em campanha eleitoral uma
plataforma de reivindicações democráticas, como
reforma agrária, ajuda aos camponeses, reflorestamento, investimento em infraestrutura, aumentos
salariais e direitos sindicais para os trabalhadores.
Entretanto, seu governo, apesar de tentar
promover reformas tímidas, despertou fortes resistências nas elites haitianas, durando poucos
meses. Em setembro de 1991, o Haiti sofreu novo
golpe militar sangrento, liderado pelo general Raoul Cédras. Resultado: mais de cinco mil pessoas
foram mortas, trezentos mil se refugiaram, dezenas de lideranças desapareceram, além da desarticulação de inúmeras organizações populares.
Apesar da forte repressão e do estado constante de terror, a resistência popular se manteve
de diversas formas durante os anos seguintes. Para
controlar uma situação convulsiva, Aristide retorna ao poder em 1994, agora sob os auspícios
das forças armadas estadunidenses. Militares dos
EUA invadiram o Haiti, depuseram a ditadura e
recolocaram Aristide no poder. O teólogo havia
acordado com as autoridades norte-americanas,
Bill Clinton à frente, um programa de reajuste de
liberação financeira e comercial, que favorecia os
interesses financeiros e comerciais da burguesia
imperialista. As consequências da implementação
desse programa foram terríveis para a população
trabalhadora: privatização das estatais, destruição
da agricultura campesina, aumento do desemprego e, como resultado, aumento da migração para as cidades. Posteriormente foram criadas as zonas francas,
verdadeiros oásis de exploração de mão de obra barata.
Aristide desenvolveu uma política antitrabalhadora e pró-imperialista e a justificou tempos

depois como a única fatível: “A única maneira racional de seguir é refletir bem sobre o equilíbrio
relativo entre os interesses, compreender o que os
americanos querem, lembrar do que queremos e
avançar o possível sobre os pontos de convergência existentes.”3 Para Aristide, “...sem os americanos nós não poderíamos ter restaurado a democracia”4.
Para quem conhece a história do Haiti, essa
afirmação é jocosa e dramática, feita por um líder
de um grandioso movimento popular no qual ainda hoje se depositam inúmeras esperanças. Praticamente todos os golpes recentes, os governos
militares e os limites dos governos democráticos
estiveram sob a liderança dos Estados Unidos,
com o propósito sistemático de assegurar os interesses de capitalistas norte-americanos. Aristide
tornou-se um aríete ianque em seu próprio país,
e é utilizado ou descartado de acordo com a conveniência da potência mais poderosa do mundo.
Depois de completar o seu segundo governo, Aristide é sucedido por outro membro do
Movimento Lavalas5: René Prevel. Mas tratou-se
de um entreato. Aristide é reeleito em 2000 com
mais de 92% dos votos6, agora pelo agrupamento
Família Lavalas 7; e reacende as esperanças do povo
martirizado política e economicamente.
Mas sua política às vezes centrista, às vezes
abertamente pró-imperialista continuou em choque com as necessidades e as reivindicações da massa empobrecida. Sua popularidade foi decrescendo
ano após ano e as mobilizações populares foram se
sucedendo e ampliando. Forças políticas que expressavam interesses de classes opostos, de manutenção da política colonialista-capitalista e de ruptura com a tradição escravista-exploradora foram
se estabelecendo de maneira cada vez mais clara.
A polarização política encrudeleceu-se. A direita,
formada por adeptos do regime dos Duvaliers, organizou-se em armas; e assaltou algumas cidades,
dominando delegacias. Mas, ao mesmo tempo,
setores do movimento sindical e popular, mesmo

com a ausência de uma direção unificadora clara, mesmo com a política colaboracionista de seus
principais líderes, como Aristide e Prevel, tinham
disposição de lutar pela melhoria das condições de
vida e de trabalho e de uma nova perspectiva para
o país. No último período do terceiro mandato de
Aristide, inúmeras ações populares contra o Estado e contra os quartéis de polícia ocorreram, e se
desenhava uma rebelião que iria fugir ao controle
das classes dominantes. Preocupado com a segurança dos negócios e a situação de instabilidade
do país, Bush, em acordo com a França – o outro
parceiro histórico na exploração – e o Canadá, ordenou uma nova invasão militar, em fevereiro de
20048. Como consequência da intervenção houve
dezenas de assassinatos e milhares de feridos.

No último período do terceiro
mandato de Aristide, inúmeras
ações populares contra o
Estado e contra os quartéis
de polícia ocorreram, e se
desenhava uma rebelião que
iria fugir ao controle das
classes dominantes.
Segundo o embaixador norte-americano no
Haiti à época, Foley, e outras autoridades do governo dos EUA, Aristide teria solicitado ajuda e
proteção junto à Embaixada; e isso justificaria a
sua retirada do país. Mas aos poucos o que realmente aconteceu veio à tona: Aristide foi sequestrado por militares norte-americanos e levado à
força para fora do Haiti; hoje encontra-se em uma
espécie de banimento na África do Sul.
Segundo a antropóloga haitiana Rachel Beauvoir, professora da Universidade de Porto Prín-
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cipe, a deposição de Aristide foi “jogo criminoso
do imperialismo... que, junto com as classes mais
reacionárias do país, organizaram uma mobilização desestabilizadora a fim de eliminar aquele que
lhes havia servido. Há que sublinhar, entretanto,
que foi também a perda da popularidade do próprio Aristide que, com seu retorno ao Haiti em
1995, acompanhado de 20 mil soldados americanos, logo depois das negociações com os imperialistas em ‘Governors Island’ (Nova York), confundiu seu povo”9.

A perda de popularidade do
padre da Teologia da Libertação
deveu-se, sobretudo, à
política econômica de seu
governo. Da assinatura do
pacto de Monterrey decorreu
a implantação de 18 zonas
francas em todo o país, nas
quais a superexploração é
legalizada e mantida a ferro e
fogo − para não dizer a lágrimas
e sangue.
A perda de popularidade do padre da Teologia da Libertação deveu-se, sobretudo, à política
econômica de seu governo. Da assinatura do pacto
de Monterrey decorreu a implantação de 18 zonas
francas em todo o país, nas quais a superexploração
é legalizada e mantida a ferro e fogo − para não dizer
a lágrimas e sangue. Além de promover inúmeros
benefícios às multinacionais na forma de isenção
de impostos, Aristide prejudicou os pequenos pro26 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

prietários camponeses e os sem-terra. Seu governo,
composto por setores da burguesia nativa, inclusive partidários dos ex-ditadores Duvalliers, também
foi atingido por uma corrupção generalizada.
Embora sua política de colaboração com os
EUA tenha demonstrado ser um fiasco para o seu
país; e embora Aristide tenha sido um dos principais protagonistas na implementação de uma
política econômica de rapina, principalmente
norte-americana, o que tem causado ainda mais
sofrimento aos trabalhadores haitianos, há ainda
muita ilusão a respeito de sua liderança. Nessa
medida, a possibilidade de Aristide ser novamente utilizado pelos EUA não pode ser descartada,
se a situação política o fizer necessário. Setores
da sociedade haitiana reivindicam a volta do expresidente sequestrado.
Em fevereiro de 2004, o Conselho de Segurança da ONU, sempre muito solícito ao interesses dos EUA, legalizou a invasão e a retirada
de Aristide do poder. A ONU organizou as tropas de ocupação, formando-as com elementos do
exército da Argentina, da Bolívia, do Chile e de
outros países da América Latina. Coube ao Brasil
a liderança dessa força de ocupação: a Missão das
Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah). Porém o alto comando da intervenção
militar está com os EUA, o Canadá e a França.
Hoje, o efetivo militar da força de ocupação
do Haiti é de 13 mil soldados estadunidenses; 9
mil da ONU. O Brasil colabora com 1.300 soldados e pretende ampliar sua participação, dobrando seu efetivo. O discurso ufanista e a propaganda de caráter humanitário da Minustah não
escondem o principal objetivo e o real motivo da
intervenção: manter a ordem social − entenda-se a
submissão − e o quadro de superexploração da população trabalhadora haitiana. O método da força
de ocupação é a violenta repressão e o terror contra a mobilização, os movimentos populares e os
bairros pobres. Aderson Bussiger, conselheiro da
Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janei-

Logan Abassi/Divulgação

René Prevel foi reeleito em 2006 e é o atual presidente do
Haiti.

ro, quando esteve no Haiti, disse ter recebido, dos
sindicatos dos operários de Codevi e do Grupo M,
da indústria têxtil e da central sindical e popular
Batay Ouvriye (Batalha Operária), denúncias de
agressões e de repressão por parte da polícia nacional e da Minustah, ocorridas durantes as greves
e passeatas de 2007. Segundo Bussiger, “é comum
escutar a frase: a polícia mata, e os blindados da
Minustah carregam os corpos”10. Há acusações,
contra as tropas brasileiras, de estupros, violações
de direitos humanos e assassinatos11.
No ano passado, esteve no Brasil o líder sindical haitiano Didier Dominique, membro da Batay
Ouvrier, para denunciar junto ao Senado Federal o
caráter repressor da Minustah. Dominique afirmou
que a indústria têxtil é a principal responsável pela
“implantação de um projeto de extrema exploração
dos trabalhadores, e as forças armadas da Minustah
asseguram esse projeto de exploração”12.
O papel da ONU na economia do Haiti
foi explicitado logo após a expulsão de Aristide.

Quando formou-se pelas Nações Unidas um governo interino que tinha como primeiro-ministro
Gérard Latortue, membro da Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) – um representante do capital internacional. Os EUA e a ONU, com o apoio das
tropas de ocupação, fizeram o que a burguesia nativa e seu Estado precário não estavam conseguindo: aprofundaram o plano neoliberal no Haiti.
O atual governo de René Prevel, reeleito em
2006, atua em conjunto com os EUA e a ONU, e
segue os ensinamentos de seu irmão-político Aristide. As forças de intervenção e o governo aríete
buscam garantir que a fragilidade do Estado haitiano não propicie revoltas e rebeliões que possam
pôr em xeque a continuidade dos negócios. Nesse
aspecto, há interesses comuns entre a elite econômica haitiana, latifundiários e donos de grandes
empresas (aproximadamente 3% da população) e
a burguesia imperialista (monopólios principalmente estadunidenses e canadenses).
ZONAS FRANCAS E A
OPORTUNIDADE BRASILEIRA
A ocupação militar é uma fase da ocupação
econômica. Ela foi efetivada para assegurar a continuidade do projeto econômico de multinacionais. As dezoito zonas francas criadas por Aristide
em 2002 são regiões nas quais as empresas não
sofrem tributação como no restante do país, e em
que tampouco são respeitadas as condições sociais
e trabalhistas básicas. Os capitalistas que investem
direta ou indiretamente em fábricas dessas zonas
estão livres para aproveitar a situação de penúria
do povo haitiano. As multinacionais tiram vantagem de mão de obra barata. Milhares de haitianos
se sujeitam a ser explorados de uma maneira selvagem porque existem milhões de desempregados
no Haiti (aproximadamente 80% da população)
e também porque a fome ronda a casa de quase
todos eles.
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A Companhia de Desenvolvimento Industrial
(Codevi), que pertence ao grupo dominicano M, é subcontratada por grandes multinacionais do ramo têxtil –
Lévi’s, Hanes, Wrangler, Nike, Adidas e outras − para
produzir matéria-prima ou manufatura para essas empresas. Por exemplo, calças jeans fabricadas nas zonas
francas do Haiti são compradas em grande quantidade
por essas empresas por 5 dólares a unidade e vendidas
nos mercados norte-americano e europeu por no mínimo 50 dólares cada. Como isso é possível? Por causa da
superexploração do trabalhador haitiano.
“Uma costureira na capital Porto Príncipe recebe US$ 0,50 por hora. É uma remuneração inferior aos
US$ 3,27 pagos no Brasil e muito abaixo dos US$ 16,92

Uma costureira na capital
Porto Príncipe recebe US$ 0,50
por hora. É uma remuneração
inferior aos US$ 3,27 pagos no
Brasil e muito abaixo dos US$
16,92 dos EUA...
dos EUA, conforme a consultoria Werner. O valor é inferior até aos US$ 0,85 pagos no litoral da China e perde
apenas para os US$ 0,46 do Vietnã e os US$ 0,28 de
Bangladesh”13. Outras fontes afirmam que o salário do
operário haitiano é ainda menor e não passaria de 50
dólares por mês. Não há dúvida de que as condições de
trabalho e de vida do trabalhador haitiano são as piores
do continente americano. Segundo Rachel Beauvoir, “A
maioria dos operários já não almoça, para que possam
levar algo para a casa.”14
Para manter tal situação, a repressão sindical é
intensa e permanente, principalmente nas zonas industriais. As greves e as manifestações trabalhistas são duramente reprimidas e as demissões são frequentes. Nos
bairros operários e empobrecidos, o terror é constante,
desenvolvido por grupos armados, pela polícia nacional
e pelos soldados da Minustah.
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Empresas brasileiras também estão aproveitando
a situação de miséria e de repressão no Haiti. A Companhia de Tecidos Norte de Minas (Codeminas), da
família do vice-presidente do Brasil, José Alencar, e que
detém as marcas Artex, Santista, Calfat, Garcia e Graber, pretende utilizar a zona franca como plataforma de
exportação para os Estados Unidos. O projeto envolve a
instalação de um moinho têxtil na República Dominicana, que produzirá 40 milhões de metros quadrados de
jeans; o corte e a confecção serão feitos no Haiti. Além
da mão de obra barata haitiana, a Codeminas quer se
beneficiar do Tratado de Livre Comércio, que determina tarifa zero para os produtos comercializados entre os
EUA e os países do Caribe; assim, escaparia da taxa média de 17% imposta às exportações brasileiras.
Para viabilizar esse projeto e a Codeminas poder
aproveitar as regras do Tratado de Livre Comércio, os
deputados norte-americanos têm de realizar alterações
no Haiti Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement (Hope), legislação criada em 2006
e ratificada em nova versão em 2008, que estabelece regras comerciais entre os EUA, o Haiti e outros países do
Caribe. O argumento utilizado em uma entrevista dada
pelo presidente da Codeminas, Gomes da Silva, filho do
vice-presidente da república brasileira, para pleitear essas mudanças no Hope, é o exemplo mais claro do que
está acontecendo no Haiti: “O Brasil é um reconhecido
colaborador do processo de resgatar o Haiti. O país tem
o direito de pleitear um tratamento preferencial”15. Ou
seja, Gomes defende um tratamento diferençável para
os negócios da Codeminas porque o Brasil está participando com destaque da ocupação militar “humanitária”
do Haiti.
Na mídia, criou-se um grande espetáculo, após
o devastador terremoto. Os exércitos de intervenção da
ONU e dos EUA são alardeados como humanitários.
Há uma movimentação de artistas que visitam o país e
afirmam solidariedade. Todos estariam dispostos a ajudar a reerguer o país mais pobre das Américas. Cortina
de fumaça: o que impera no Haiti são as aves de rapina!
A reconstrução do país está dando lugar ao aprofundamento da repressão e ao aumento dos negócios.

Antônio Pinto, diretor de uma unidade americana da construtora Odebrecht, que reformou o terminal
de embarque do aeroporto de Porto Príncipe, após o terremoto de janeiro deste ano, a um custo estimado entre
US$ 500 mil e US$ 1 milhão, afirmou que o processo
de reconstrução do Haiti ainda está na fase inicial, mas
a empresa analisa oportunidades de negócios16. Assim
também estão atentos os dirigentes da OAS, empresa
que constrói uma rodovia de 86 quilômetros entre as
cidades litorâneas de Les Cayes e Jeremi, orçada em US$
94 milhões; e da Andrade Gutierrez, que no país vizinho, República Dominicana, constrói uma estação de
tratamento de água e uma rede de dutos. Todos querem
tirar o seu quinhão.
Em fevereiro deste ano, o presidente Lula afirmou, em seu programa de rádio semanal “Café com o
Presidente”, que o Brasil construirá uma hidroelétrica no
Haiti. Trata-se de projeto do Exército brasileiro assumido pelo governo federal, que irá financiar empresas bra-

sileiras para fazer a construção. O valor estimado da obra
é US$ 150 milhões. Em maio, Prevel declarou aprovação à proposta de financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Sobre os escombros, entulhos e corpos, o capital
negocia oportunidades. Sob o terror e opressão militar e
policial mantém uma situação de exploração. O trabalhador haitiano, camponês e operário, irmão da miséria, já
provou também ser irmão da luta. Terá de enfrentar todas
as vicissitudes da sua história por uma vida melhor. Terá
de lutar por ultrapassar a ilusão de um governo populista
pró-imperialista. Terá de construir uma direção nacional
independente da política da ultraminoritária burguesia
haitiana. E terá, como primeiro passo, de pôr fim à vergonhosa intervenção militar dos Estados Unidos e da ONU.
Quem de fato quer que o Haiti se erga deve apoiá-lo nessa
luta. Pv
Ricardo Augusto Haltenhoff Melani é jornalista e filósofo.(ricardomelani@terra.com.br)

Notas
1 Fonte: CIA World Factbook.
2 Fonte: CIA World Factbook (dados de dezembro de 2007).
3 Entrevista que o ex-presidente Jean-Bertrand Aristide concedeu a Peter Hallward, filósofo e professor de filosofia na
Universidade de Middlesex (Inglaterra). A entrevista foi realizada em Pretória (África do Sul), no dia 20 de julho de
2006. O texto completo dessa entrevista foi publicado em apêndice do livro de Hallward Damming de Flood: Haiti, Aristide and the Politics of Containment (Paperback, 2008). Disponível em http://www.adital.com.br/site/noticia.
asp?lang=PT&cod=44958 .
4 Idem.
5 Coalizão de partidos ligados a Aristide.
6 O resultado da eleição foi contestado por diversos setores da sociedade haitiana.
7 Aristide, dissidente do Lavalas, fundou o partido Família Lavalas.
8 Foi a terceira invasão norte-america: 1915, 1994 e 2004.
9 Entrevista ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, disponível em http://www.mst.org.br/.
10 Ver http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/09/070903_haitistockebc.shtml .
11 Ver entrevista de Sandra Quintela, em http://www.anovademocracia.com.br/index.php?option=com_content&task=
view&id=325&Itemid=105.
12 Ver http://www.sintufsc.ufsc.br/wordpress/?p=1478.
13 Missão de paz abre oportunidades para empresas brasileiras no Haiti, de Raquel Landim. In: Valor Econômico,
15/08/2008 ou http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?cod=485348
14 Entrevista ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em http://www.mst.org.br/.
15 Missão de paz abre oportunidades para empresas brasileiras no Haiti, de Raquel Landim. In: Valor Econômico,
15/08/2008.
16 Revista Grandes Construções, em http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&tas
k=printNoticia&id=518.
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Divulgação

Haiti: terremoto,
colonização e resistência
OSVALDO COGGIOLA

D

epois do terremoto de 12 de janeiro, que deixou um saldo de mais de 250 mil mortos, quase 10 bilhões de dólares foram prometidos ao Haiti
para a sua “reconstrução”. Desse total, pouco mais
de... 1%, até agora, chegou ao país, onde 1,3 milhões
de pessoas vivem ao relento. O desemprego atinge
80%. O arquiteto Patrick Coulombel, especialista
em reconstruções de larga escala, denunciou, em Le
Monde, que os efeitos destrutivos do terremoto, em
especial em vidas humanas, se ampliaram enormemente devido ao caráter precário das construções e
da infraestrutura do país, sobretudo na capital Porto Príncipe (Port-au-Prince), precariedade agravada
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no passado e aprofundada para o futuro, devido à
fuga de profissionais e de mão de obra qualificada
do país (com uma força de trabalho estimada em 3,6
milhões, há escassez de mão de obra qualificada, e o
índice oficial de analfabetismo é de 47,1%; a expectativa de vida, que era de apenas 60,9 anos, foi violentamente baixada pelo sismo). O terremoto, com
magnitude sísmica de 7.0 na escala Richter, atingiu
o país a aproximadamente 22 quilômetros da capital. O palácio presidencial, várias escolas, hospitais
e outras construções ficaram destruídos e estima-se
que 80% das construções de Porto Príncipe foram
destruídas ou ficaram seriamente danificadas. Porto

Príncipe e as favelas de Cité Soleil e Bel-Air foram
construídas de forma espontânea com a ausência de
recursos mínimos de construção civil. Isso potencializou a destruição.
As tropas estrangeiras da Minustah (encabeçadas pelo exército brasileiro, com 1,2 mil soldados,
que formam o maior contingente brasileiro enviado ao exterior desde a Segunda Guerra Mundial),
crescentemente odiadas pela população, abriram
fogo contra estudantes na Universidade do Haiti, o
que motivou um pedido de investigação da ONU.
Os militares da Minustah passaram a uma repressão aberta contra os manifestantes, em Les Cayes,
Port-au-Prince e Ouanaminthe, ferindo e matando
(até granadas lançaram sobre a população, em plena zona de mercado, chegando a queimar todas as
mercadorias dos pequenos comerciantes). O caráter
nada “humanitário” da presença dessas tropas já ficou provado aos olhos do mundo (pelo menos do
“mundo” que quer ver) quando, em dezembro de
2006, a Minustah atacou uma manifestação opositora de 10 mil pessoas, assassinando 30 pessoas (entre as quais mulheres e crianças). Com 7 mil soldados, desde 2004, a Minustah usa armas pesadas,
apropriadas para uma guerra civil, e não para “impor
ordem” contra grupos criminosos marginais, em um
país devastado pela pobreza, pelo terremoto, e onde
as favelas e a miséria não pararam de crescer durante
todos esses anos. As tropas brasileiras estão fazendo do Haiti um campo de treinamento, que serve à
militarização de diversas periferias urbanas. Há treinamento dessas tropas em favelas do Rio de Janeiro: elas vão ao Haiti e depois retornam para realizar
ações como a ocupação do Morro da Providência
pela Guarda Nacional, em 2008.
O imperialismo capitalista quer, na verdade,
“reconstruir” o Haiti de operários a dois dólares por
dia. Depois do terremoto que deixou mais milhões
do que antes na miséria, além das dezenas de milhares de mortos, a operação de “socorro internacional” é um gigantesco fracasso e, ao mesmo tempo, a
cortina de fumaça para encobrir enormes negócios

capitalistas, pouco preocupados em resolver a tragédia humanitária do país. A assembleia de países
“amigos” do Haiti que se realizou logo depois do
sismo, em Montreal (Canadá), não votou sequer o
cancelamento da dívida externa do país caribenho.
Todo o papo humanitário (“humani-otário”) apontou a ocultar a exploração política e econômica do
terremoto em função da colonização imperialista.
Empresas ianques disputam o cobiçado “negócio da

As tropas estrangeiras da
Minustah (encabeçadas pelo
exército brasileiro, com 1,2
mil soldados, que formam o
maior contingente brasileiro
enviado ao exterior desde a
Segunda Guerra Mundial),
crescentemente odiadas pela
população, abriram fogo contra
estudantes na Universidade do
Haiti, o que motivou um pedido
de investigação da ONU.
limpeza” do Haiti, depois de se terem apresentado
como “doadoras desinteressadas” frente à catástrofe.
Uma dessas empresas, a AshBritt, participou
da reconstrução de Nova Orleans, depois do furacão
Katrina; em um informe a esse respeito apresentado
no Congresso dos EUA observou-se que “a AshBritt
usou múltiplas subcontratadas (terceirizadas) para
inchar os custos”. Sonapi, o parque industrial de
Porto Príncipe, reabriu suas portas. Sua principal
produção são têxteis exportados aos EUA, com salários de menos de sete dólares diários (seis dólares
oferecem as Nações Unidas aos que participam em
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tarefas de limpeza). No caso das terceirizadas, elas
pagam menos de dois dólares por dia. O Haiti tem
custos trabalhistas inferiores aos da China, referência mundial nesse quesito. A mão de obra haitiana
não só é barata, mas de boa qualidade, devido à tradição da indústria têxtil no país.
Um especialista em desenvolvimento da Universidade de Oxford denunciou que a própria ajuda humanitária é, basicamente, um negócio para as
agências arrecadadoras e seus (salarialmente) obesos
dirigentes, que concorrem entre si para arrecadar e
“aparecer” no Haiti, fazendo bem pouco. O “munSophia Paris/Divulgação

Fila organizada pela Minustah, para receber alimento. A ajuda humanitária tornou-se um negócio.

do” saudou a rápida reação de Obama diante do terremoto, oferecendo 100 milhões de dólares (mesma
quantia oferecida pela ONU), No entanto, até o
presente momento, o custo da operação militar de
ocupação da ONU foi de quase quatro bilhões de
dólares (quarenta vezes mais). Bill Clinton e... George W. Bush foram designados para serem os coordenadores do “esforço de reconstrução” do Haiti.
Em contraste, “Cuba, apesar de ser um país pobre
e bloqueado, há anos está cooperando com o povo
haitiano. Por volta de 400 médicos e especialistas da
saúde prestam cooperação gratuita ao povo haitiano.
Em 127 das 137 comunas do país trabalham todos
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os dias os nossos médicos. Por outro lado, não menos de 400 jovens haitianos foram formados como
médicos na nossa Pátria. Trabalharão agora com o
esforço dos nossos médicos que viajaram para salvar
vidas nesta crítica situação” (Fidel Castro).

O terremoto serviu de álibi
para reforçar a presença militar
norteamericana na região, com
o envio de 14 mil marines ao
Haiti, sob o pretexto de prestar
ajuda humanitária, e também
no estabelecimento de bases
militares na Colômbia e no
envio da IV Frota para patrulhar
o Atlântico.
O mais velho órgão de imprensa do imperalismo capitalista, The Economist, propôs simplesmente
legalizar o domínio imperialista, em editorial publicado na cínica revista inglesa, uma semana após o terremoto: “A autoridade poderia ser estabelecida com
auspícios da ONU e de um grupo de países (Estados
Unidos, Canadá, Europa e Brasil, por exemplo). Poderia ser exercida por um outsider adequado, como
Bill Clinton. Alguns poderiam objetar que isso conspiraria contra um governo democraticamente eleito.
Mas não há muito contra o que conspirar” (sic). O
terremoto serviu de álibi para reforçar a presença
militar norteamericana na região, com o envio de
14 mil marines ao Haiti, sob o pretexto de prestar
ajuda humanitária, e também no estabelecimento de
bases militares na Colômbia e no envio da IV Frota para patrulhar o Atlântico. O avião de auxílio da
Caricom não pode aterrissar no aeroporto Toussaint

Louverture, assim como o avião da Força Aérea Brasileira: tiveram que aportar em Santo Domingo, na
República Dominicana, uma vez que os fuzileiros
navais dos EUA tomaram o controle do aeroporto
e dos portos haitianos. Para autoridades haitianas,
e até para universitários, “o terremoto pode ser uma
oportunidade” (para o Haiti sair do esquecimento);
para o imperialismo, o Haiti nunca foi “esquecido”,
e a “oportunidade” para submetê-lo ainda mais está
sendo aproveitada a fundo.
O terremoto, na verdade, deu uma “oportunidade” para se continuar e aprofundar a última fase
da intervenção militar imperialista no Haiti. A 1º de
junho de 2004, após uma reunião do Conselho de
Segurança das Nações Unidas que violava uma vez
mais as regras do direito internacional, iniciava-se
oficialmente uma nova ocupação militar no Haiti.
Coincidentemente, o Conselho encarregou as forças
armadas brasileiras de coordenar essa ocupação.
O meio rural haitiano, como todo o país, é
muito pobre; 65% da população, de aproximadamente dez milhões de pessoas, é camponesa, e vive
em extrema pobreza. A maioria dos camponeses tem
pouquíssima terra e, na maioria dos casos, não possui nenhuma titulação ou regra para seu uso. A crise
ambiental se agrava cada vez mais devido ao uso intensivo de tecnologias nocivas ao meio ambiente e ao
Marco Domino/Divulgação

O teremoto devastou o Haiti e serviu de pretexto para aprofundar a intervenção militar.

consumo intensivo de carvão, utilizado em 70% das
cozinhas do país. Em todo o território restam apenas
3% da cobetura florestal nativa. As políticas induzidas pelo FMI e pelos EUA destruíram a capacidade
produtiva do país. Em 1970, o Haiti produzia 90%
de sua demanda alimentar; atualmente (antes do
terremoto), importa cerca de 55% de todos os gêne-

O terremoto, na verdade, deu
uma “oportunidade” para
se continuar e aprofundar a
última fase da intervenção
militar imperialista no Haiti.
A 1º de junho de 2004, após
uma reunião do Conselho de
Segurança das Nações Unidas
que violava uma vez mais as
regras do direito internacional,
iniciava-se oficialmente uma
nova ocupação militar no Haiti.
Coincidentemente, o Conselho
encarregou as forças armadas
brasileiras de coordenar essa
ocupação.
ros alimentícios consumidos. Na agricultura os principais produtos são café, cana-de-açúcar, banana,
milho, batata-doce e arroz. A pecuária é incipiente,
com pequenos rebanhos equinos, bovinos, caprinos,
e aves. A atividade mineradora extrai mármore, argila e calcário. Sua frágil indústria concentra-se nas
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áreas alimentícia, siderúrgica (ferro e aço), têxtil e
petroquímica (plástico e borracha).
De 1915 a 1934, uma ocupação militar norte americana gerou enormes batalhas de resistência
contra o invasor, com uma guerrilha rural dirigida
por Charlemagne Peralte (1886-1919). Os EUA se

Robert Lansing, secretário
de Estado, justificou a longa
ocupação militar afirmando
que a raça negra seria incapaz
de governar-se a si própria
e que teria “uma tendência
inerente à vida selvagem e
uma incapacidade física de
civilização”.
retiraram quando conseguiram cobrar as dívidas do
Citybank e abolir o artigo constitucional que proibia vender plantações de açúcar aos estrangeiros.
Robert Lansing, secretário de Estado, justificou a
longa ocupação militar afirmando que a raça negra
seria incapaz de governar-se a si própria e que teria
“uma tendência inerente à vida selvagem e uma incapacidade física de civilização”. William Philips,
outro funcionário dos EUA, já havia declarado os
haitianos “um povo inferior, incapaz de conservar
a civilização que haviam deixado os franceses”. A
Guardia Nacional, criada e treinada pelos norteamericanos, ficou em seu lugar quando suas tropas
se retiraram em 1934, e fiscalizava o cumprimento
de uma lei que revivia a prática de trabalhos forçados no Haiti (corvée). A lei oficialmente requeria
que os camponeses haitianos trabalhassem, de graça, nas estradas por três dias ao ano. Entretanto,
em alguns casos, os trabalhadores eram forçados a
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trabalhar de graça amarrados com cordas durante
semanas, e até meses. Só em 1941 os EUA abdicaram do controle alfandegário do país, instaurado
em 1905, para cobrar dívidas que remontavam à
primeira metade do século XIX.
Em 1946, uma rebelião popular derrubou o
presidente mulato Elis Lescot, levando ao poder o
negro Dumarsais Estimé, destituído por um golpe
militar liderado por Raoul Magloire em 1950. Durante o governo de Magloire foi promulgada uma
nova constituição que, pela primeira vez, dava ao
povo haitiano o direito de eleger diretamente o presidente. Magloire, porém, decidiu perpetuar-se no
poder com o apoio do exército, o que provocou uma
violenta reação popular, que resultou na renúncia
do presidente. Nos nove meses seguintes à queda de
Magloire, o Haiti conheceu sete governantes diferentes. Finalmente, em 1957, após eleições fraudadas, foi eleito o médico negro François Duvalier. Na
verdade, de 1957 a 1986 uma ditadura, imposta e
comandada pelos Estados Unidos, reinou no país.
O sobrenome “Duvalier” (Duvalier, presidente vitalício a partir de 1964, e seu filho Jean Claude Duvalier, governaram Haiti nesse período) não podia
sequer ser pronunciado em público. Trinta mil militantes, sobretudo comunistas, foram mortos.
O tonton macoute, guarda pessoal dos Duvalier, reinou e massacrou até a queda do regime
duvalierista, em 1986. Diante da oposição popular,
Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, decretou estado
de sítio. Os protestos populares se intensificaram e
ele fugiu com a família para a França (que recebeu
“humanitariamente” o “refugiado” cuja família desviara, ao longo de três décadas, a renda nacional do
Haiti para bancos e investimentos franceses), deixando em seu lugar o General Henri Namphy. Eleições foram convocadas e Leslie Manigat foi eleito,
em pleito caracterizado por grande abstenção. Manigat governou de fevereiro a junho de 1988, quando
foi deposto por Namphy. Três meses depois, outro
golpe pôs no poder o chefe da guarda presidencial,
General Prosper Avril.

Em setembro de 1991, após a queda de um
presidente eleito, Jean Bertrand Aristide, um golpe militar violentíssimo impôs o terror por mais
de três anos. Em 1994, uma nova ocupação militar
norte-americana se instalou no Haiti, com quatro
mil mortes e mais de 12 mil militantes obrigados
a deixar país. A última ocupação militar, efetivada
a partir do golpe de Estado que derrubou uma vez
mais o governo de Aristide, é comandada pelo Brasil, e formada por 36 países. Foi aprovada pela ONU
(CSNU) na Resolução 1529 (de 2004), que autorizou tropas estrangeiras a entrarem em território
haitiano. Nesse ano, em 4 de março, foi nomeado o
“Conselho Tripartite”, incumbido de selecionar sete
“pessoas eminentes” que formariam o “Conselho
de Sábios” que, por sua vez, selecionaria um novo
Primeiro-Ministro (o “Conselho” indicou Gérard
Latortue).
Em abril de 2009, a Câmara de Deputados
aprovou o aumento do salário mínimo de dois para
cinco dólares diários (de 70 para 200 gourdes, menos de dois dólares, é o salário de miséria que oferecem as zonas francas controladas pelas maquiladoras
estrangeiras, especialmente as norte-americanas); a 5
de maio, o Senado ratificou a lei procedente do Congresso. Mas o novo presidente, René Garcia Preval,
com apoio empresarial, inclusive, e sobretudo, dos
empresários dos EUA (os principais parceiros comerciais do Haiti são os EUA [77,9%], a República
Dominicana [8,9%] e o Canadá [5,3%]), se recusou
a assinar a lei já aprovada pelas duas câmaras legislativas (a Assembleia Nacional do Haiti é bicameral,
composta pelo Senado [27 membros com mandato
de 6 anos, e 1/3 eleito a cada dois anos] e pela Câmara dos Deputados [83 membros eleitos pelo voto
popular para mandato de quatro anos]).
A Minustah reprimiu as manifestações de protesto usando armamento e veículos de guerra. Em
junho de 2009, depois da morte de um dirigente político, quando centenas de pessoas participavam de
seu enterro, militares da Minustah dispararam sobre
o cortejo, assassinando uma pessoa e ferindo várias

outras. A última fase de intervenções imperialistas
no Haiti se estendeu pelo último quarto de século, a partir da intervenção militar ordenada por Bill
Clinton em 1994, com a Força Multilateral Interina
(MIF, na sigla em inglês), formada por Estados Unidos, Canadá, França e Chile, força multinacional,
liderada pelos EUA, que entrou no Haiti para reempossar Aristide. Os chefes militares haitianos renunciaram a seus postos e foram anistiados. Depois
da nova queda de Aristide, a MIF foi substituída,
em junho de 2004, pela Minustah. O balanço des-

A Minustah reprimiu as
manifestações de protesto
usando armamento e
veículos de guerra. Em junho
de 2009, depois da morte
de um dirigente político,
quando centenas de pessoas
participavam de seu enterro,
militares da Minustah
dispararam sobre o cortejo,
assassinando uma pessoa e
ferindo várias outras.
sas intervenções é catastrófico, as tropas estrangeiras
despertam cada vez mais o repúdio da população explorada, que vai se transformando em mobilização
política contra o governo fantoche de Preval.
Depois do terremoto, os EUA aprovaram uma
lei (em inglês, Haitian Hemispheric Opportunity
through Partnership Encouragement, ou “Hope” –
Oportunidade Hemisférica Haitiana através do Incentivo à Parceria) para regulamentar os intercâmbios comerciais entre Estados Unidos e Haiti; lei que
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elimina as barreiras para realizá-los sem pagar taxas
alfandegárias, ou qualquer taxa do Estado sobre as
mercadorias. As mercadorias indicadas por essa lei
são os produtos têxteis provenientes das maquiladoras haitianas. O governo haitiano, por sua vez,
comprometeu-se a abolir qualquer controle sobre os
produtos norte-americanos, não levantar qualquer
barreira ao capital multinacional ou controlar os

...o Haiti operário e camponês,
a verdadeira nação haitiana,
vive e luta contra a miséria
social, a catástrofe e a
opressão nacional reforçada.
Nacional pela forma, sua luta
é internacional pelo conteúdo.
A América Latina deveria se
levantar para exigir a retirada
dos marines ianques e da
Minustah...
preços das mercadorias à venda no país; comprometeu-se também a avançar na privatização dos serviços
públicos.
Em 10 de maio passado, alguns milhares de
manifestantes se dirigiram ao semidestruído Palácio
do Governo do Haiti para protestar contra o prolongamento do mandato do presidente René Preval,
aprovado pelo senado, que lhe permitiria continuar
no poder até maio de 2011. Os protestos tiveram
um caráter espontâneo e muitos manifestantes se dirigiram ao Palácio Nacional gritando “Estamos com
fome” e culpando Preval pelo alto preço do arroz
(que dobrara de 35 para 70 dólares o saco de 50 qui36 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

los), das frutas e do leite, e exigindo sua renúncia e
a saída das tropas da ONU do país. Em Petit-Goâve
(zona sul), os manifestantes puseram fogo numa
base da Minustah. Ao longo de vários dias de protesto, a repressão deixou um saldo de, pelo menos,
cinco mortos e dezenas de feridos. E a classe operária
também levanta a cabeça: na zona franca de Ouanaminthe, os operários conseguiram com sua luta que
o “Grupo M” (maquiladora multinacional) aceitasse
o princípio de um contrato de trabalho coletivo. O
próprio secretário geral da ONU declarou que a inflação dos alimentos é uma “ameaça à segurança” do
Haiti. As manifestações populares foram reprimidas
por guardas privados e pelas forças de ocupação dos
países latino-americanos. Cristina Kirchner passou
por Porto Príncipe para “felicitar” as tropas argentinas por sua “grande tarefa”...
A colonização capitalista do campo vem do
Projeto Winner, que investirá 126 milhões de dólares nos próximos cinco anos “para construir uma
nova infraestrutura agrícola no Haiti”, com o objetivo de aumentar sua produtividade, com assistência
técnica especializada, serviços técnicos e insumos
agrícolas, como pesticidas e fertilizantes (agrotóxicos). Por seu intermédio serão distribuídas 475 toneladas de sementes da multinacional Monsanto,
que passará a controlar completamente a agricultura
haitiana, com vistas à exportação a preços baixos,
baseados na mão de obra semiescrava e na destruição
ambiental. A recolonização do país seria completa.
Mas o Haiti operário e camponês, a verdadeira
nação haitiana, vive e luta contra a miséria social, a
catástrofe e a opressão nacional reforçada. Nacional
pela forma, sua luta é internacional pelo conteúdo.
A América Latina deveria se levantar para exigir a
retirada dos marines ianques e da Minustah do combalido país que deu ao mundo o exemplo de uma revolução de independência nacional encabeçada por
escravos, e muito mais. A ajuda internacional contra
a catástrofe deveria ser financiada por um imposto
excepcional sobre as multinacionais que lucraram
durante décadas com a miséria salarial e social hai-

tiana: a classe operária metropolitana, norte-americana e francesa em primeiro lugar, deveria tomar
essa bandeira. E a ajuda deveria chegar não através
das ONGs de pilantras ou do corrupto e repudiado
governo haitiano, mas das organizações operárias e
populares que estão lutando no país e daquelas dos

países doadores. Um movimento latino-americano
e internacional deveria se levantar para apoiar a luta
do Haiti pela democracia e pela independência nacional. É, como poucas, uma questão de honra. Pv
Osvaldo Coggiola é professor de história da USP.
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Divulgação

Haiti ontem e hoje
SIMONE ISHIBASHI

O

ano de 2010 iniciou-se com uma tragédia de
imensas proporções, que voltou os olhos do
mundo inteiro a um devastado Haiti. O terremoto que assolou o país caribenho em janeiro desse
ano foi responsável pela quase total destruição da
capital, Porto Príncipe, e pela morte de centenas
de milhares de pessoas. Muitos outros perderam
tudo o que tinham tornando-se desabrigados. Rapidamente, os grandes meios de comunicação internacionais e nacionais lançaram uma campanha
em defesa da pretensa ajuda internacional, mostrando o Haiti como o país mais pobre do mundo,
e defendendo a tese de que o seu povo necessitaria
obrigatoriamente de tutela internacional, sendo
completamente incapaz de se manter de maneira
independente.

38 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

Entretanto, invariavelmente, esses meios
esconderam os fundamentos reais que levaram a
que o Haiti se encontrasse hoje nessa situação. E o
fizeram de maneira consciente, buscando apresentar o povo haitiano como um povo atrasado “por
natureza”, tese corroborada pelo próprio Cônsul haitiano em São Paulo, quando declarou, em
meio à tragédia, que os “africanos têm uma maldição”. Com isso buscavam apagar a heroica história do povo haitiano e os crimes hediondos cometidos pela dominação, exercida primeiramente
pelos colonizadores franceses e depois pelos EUA,
reais responsáveis pela miséria do Haiti. Em nossos dias esse espólio segue mais ativo que nunca,
e diante da tragédia ficou evidente que as “forças humanitárias” da ONU demonstraram gran-

de humanidade para consigo mesmas, enquanto
deixaram o povo haitiano à mercê de sua própria
sorte, retirando seus postos médicos e negando-se
a ajudar as vítimas da tragédia.
Mas não só isso. Queremos trazer à tona o
debate sobre a política externa do governo Lula,
que segue ocupando o Haiti, e massacrando seu
povo sob as botas opressoras da Minustah (Missão
das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti), tropas de ocupação da ONU chefiadas pelo
Brasil. Portanto, temos todos uma dívida especial
com o povo haitiano, que deve ser honrada. Temos a obrigação cada vez mais urgente de promover o debate e ações contundentes pela retirada
das tropas da Minustah do Haiti. Para isso, neste
pequeno artigo, buscaremos derrubar dois mitos
que atuam como sustentáculos do Haiti ocupado:
o mito da incapacidade dos haitianos de gerirem
seu próprio destino e o mito de que as tropas brasileiras de Lula e da Minustah cumprem um papel
progressivo no Haiti.
DO HAITI DOS JACOBINOS
NEGROS À OCUPAÇÃO
O Haiti foi palco de grandes revoluções
protagonizadas por sua população, escravizada
primeiro pelos espanhóis no século XVI e depois
pelos franceses, que controlaram o seu território
transformando-o em colônia. Os escravos haitianos, que constituíam 80% da população, iniciaram um heroico levante em 1791, inspirados
na revolução francesa, exigindo que os termos de
igualdade entre os homens, previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também valessem para os escravos das colônias francesas. Por isso, o trotskista negro norte-americano
CLR James, em sua bela obra sobre a revolução
haitiana, os chamou de “jacobinos negros”.
Desde então, a revolução haitiana foi marcada por levantes sucessivos até 1794, quando
se aprova a abolição da escravatura nas colônias

francesas. Entretanto, em 1801 Napoleão envia
25 mil soldados ao Haiti para reimplantar à força a escravidão. Novos levantes comandados pelo
haitiano Toussaint Louverture expulsam as tropas
de Napoleão, exército europeu mais poderoso da
época, decretando a independência do Haiti em
1804. Assim, o Haiti se constitui a segunda nação
americana independente (atrás apenas dos EUA),
primeira na América Latina e primeira república
negra da história.

Desde o início, primeiro
franceses e ingleses e, em
seguida, os EUA buscaram
quebrar as bases do Haiti, pois
viam na nação dos escravos
insurretos um grande perigo,
que ameaçava em primeiro
lugar desatar uma série de
levantes escravos dentro de
seus próprios países.
Sua independência, entretanto, não foi reconhecida por nenhuma das potências europeias,
que lhe impuseram um embargo que arruinou sua
economia. Desde o início, primeiro franceses e ingleses e, em seguida, os EUA buscaram quebrar
as bases do Haiti, pois viam na nação dos escravos insurretos um grande perigo, que ameaçava
em primeiro lugar desatar uma série de levantes
escravos dentro de seus próprios países. Assim, o
Haiti foi obrigado a pagar 150 milhões de francos
em ouro à França em troca do reconhecimento de
sua independência, dívida que debilitou profundamente sua economia. Apenas em 1860 o presidente norte-americano Lincoln reconhece o Hai-

PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

39

ti. Esse reconhecimento, porém, dura pouco. Em
1915 marines norte-americanos invadem o Haiti,
saqueiam suas reservas (500 mil dólares, uma fortuna para a época) e as levam para os EUA, que
passam a controlar a economia do país até 1947.
Em 1964 Papa Doc declarou-se presidente
vitalício e em 1971 a Assembleia Nacional modificou a Constituição para designar seu filho
“Baby Doc”, de apenas 19 anos, seu sucessor. A
oposição à brutal ditadura cresceu até meados de
1980, com uma onda de greves e protestos. Em
1986 uma rebelião popular pôs fim à ditadura e
Duvalier filho fugiu em um avião da Força Aérea
dos EUA.

Desde que ocorreu o
terremoto, o imperialismo
norte-americano a mando de
Obama reforçou o controle
sobre o Haiti. A secretária
de Estado norte-americana
Hillary Clinton enviou ao
país 10 mil soldados norteamericanos e declarou que os
EUA estarão no Haiti “hoje,
amanhã e depois”.
Em 1990 Jean Bertrand Aristide foi eleito,
prometendo concessões− entre elas uma reforma
agrária que nunca aconteceu. A ingerência norteamericana continuou no Haiti sob o governo de
Bush pai, que apoiou um golpe militar que levou
Raoul Cedrás ao poder e derrubou Aristide em
1991. Porém, frente ao descontentamento popular com a ditadura militar, o presidente norte40 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

americano Bill Clinton recolocou Aristide no poder com uma nova invasão de marines americanos
ao país, logo que este aceitou os planos do FMI
que incluíam privatizações das poucas empresas
estatais que restavam, a retirada das terras dos
camponeses para colocá-las nas mãos das transnacionais, e o estabelecimento de zonas francas para
a exploração intensiva da mão-de-obra haitiana.
Assim, Aristide se transformou no executor dos
planos neoliberais no país.
Dez anos depois, durante a segunda presidência de Aristide e diante da ameaça de uma nova revolta, em meio a enfrentamentos de grupos armados
pelo presidente haitiano, os EUA apoiaram o golpe
da direita local que tirou Aristide do poder. O atual
governo de René Preval, no poder desde 2006, é um
governo fantoche a serviço dos interesses dos EUA,
e totalmente dócil às forças de ocupação.
Hoje, o Haiti continua submetido a duríssimas sanções econômicas. O Banco Mundial e o
FMI fabricam a fome em que o país está imerso,
impedindo ao longo das últimas décadas que esse
país caribenho cultive os produtos compatíveis
com sua terra, que foram, inclusive, tornadas inférteis. Cerca de 80% dos grãos consumidos no
país são importados. Cerca de 80% da população
vive abaixo da linha da pobreza, enquanto 1% dos
mais ricos detém 55% de toda a riqueza nacional.
Desde que ocorreu o terremoto, o imperialismo norte-americano a mando de Obama reforçou o controle sobre o Haiti. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton enviou ao
país 10 mil soldados norte-americanos e declarou
que os EUA estarão no Haiti “hoje, amanhã e depois”. Evidentemente que isso atende aos interesses estratégicos dos EUA na América Latina, que
agora aumenta a sua presença militar direta na região, aproveitando-se para isso das ilusões que seu
presidente Barack Obama desperta. Além disso,
resulta imensamente conveniente aos EUA poder
instalar um contingente tão grande de soldados
assim perto de Cuba.

Ricardo Stuckert?Divulgação

Por trás da demagogia, porém, o que se demonstrou é que a política concreta de Lula no
Haiti é simplesmente o contrário do que seria
promover a independência do povo haitiano. Em
primeiro lugar, porque a resposta que o governo
Lula vem dando à presença norte-americana no
país é nada menos que incrementar ainda mais a
presença do exército brasileiro com a Minustah,
promovendo assassinatos, estupros e abusos diversos, já relatados por diversas organizações. Desde
Lula sobrevoa a cidade de Porto Príncipe, Haiti.

Mais que interesse econômico imediato, o
que esteve por trás desse criminoso e sistemático espólio imperialista foi a necessidade de disciplinar e apagar a história dos revolucionários
negros do Haiti. Os presidentes norte-americanos
Lincoln, no século XIX, e Roosevelt, no século
XX, referiam-se ao Haiti como a “peste de negros
revoltosos que conquistaram sua independência
com as armas”.
LULA NO HAITI: CAI A
MÁSCARA DA “POLÍTICA
INTERNACIONAL PROGRESSISTA”
O Haiti está ocupado desde 2004 a mando
dos EUA em acordo com a ONU, sob uma missão
militar comandada pelo governo Lula e integrada
por vários países latino-americanos. Com isso, o governo petista busca mostrar que estaria “qualificado”
em termos de capacidade de ocupar e oprimir outro
povo, requisito para assumir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Em seus primeiros anos de governo, Lula buscou aparecer como
o porta-voz dos interesses dos “países em desenvolvimento”. E entra no último ano de seu mandato
fazendo tudo o que está ao seu alcance para se firmar como o governo que colocou o Brasil como ator
importante na arena internacional e como potência
regional na América Latina em particular.

Desde o terremoto, o governo
brasileiro anunciou o envio de
mais 2.600 efetivos militares
que, em vez de atuarem
como a “ajuda humanitária”
que a mídia quer nos fazer
crer, aumentam a miséria
e o sofrimento do povo
haitiano, produto de sua ação
policialesca e opressora,
em nome de salvaguardar
a propriedade privada,
enquanto a imensa maioria da
população continua passando
fome.
o terremoto, o governo brasileiro anunciou o envio de mais 2.600 efetivos militares que, em vez
de atuarem como a “ajuda humanitária” que a mídia quer nos fazer crer, aumentam a miséria e o
sofrimento do povo haitiano, produto de sua ação
policialesca e opressora, em nome de salvaguardar
a propriedade privada, enquanto a imensa maioria
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Sophia Paris/Divulgação

As forças militares brasileiras têm papel de destaque na ocupação do Haiti.

da população continua passando fome. Assim, a
“insatisfação” de Lula com a presença dos EUA
no país é resultante não de uma preocupação com
o povo haitiano, mas de sua tentativa de demonstrar que no quesito opressão e assassinato as tropas brasileiras não devem nada às imperialistas e
que seu governo é completamente capaz de levar
adiante a ocupação criminosa no Haiti, tal como
fazem os EUA no Afeganistão ou no Iraque.
Lula e os comandantes da Minustah lamentaram que os efeitos do terremoto tenham lançado
por terra as conquistas “pacificadoras” da ocupação que chefiam desde 2004; o “ótimo trabalho”
que o governo brasileiro à frente da Minustah vinha fazendo no Haiti. Podemos citar como exemplos desse “ótimo trabalho” a ação de 6 de julho
de 2005 quando o ataque da Minustah contra a
42 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

população consumiu 22.000 cartuchos1 de munição, deixando o saldo de 23 haitianos mortos,
dos quais ¾ compostos por mulheres e crianças.
Ou a de 22 de dezembro de 2005, na qual morreram 30 pessoas – mais uma vez, com maioria de
mulheres e crianças. Ou ainda a de 1o de abril de
2007, quando nova incursão em Cité Soleil matou 3 crianças. Ou mesmo os inúmeros relatos de
estupro e exploração sexual de mulheres e crianças
pelas tropas da Minustah.
Cite-se ainda o fato de que na fronteira com
a República Dominicana as empresas multinacionais, com o aval do governo e sob a proteção das
tropas brasileiras de ocupação, o cordão industrial
da zona franca foi transformado em um verdadeiro centro de escravidão, em que os trabalhadores
não têm nenhum direito e as tropas dos governos

latino-americanos garantem os lucros capitalistas,
impedindo que os trabalhadores se organizem.
Também não podemos deixar de ressaltar as grandes revoltas contra a fome, produzidas pelo aumento sucessivo dos preços dos alimentos, todas
duramente reprimidas pela Minustah.
Agora Lula já prepara as condições para o
lucrativo negócio da “construção” do país. Para
tal, tratou de negociar com o Banco Mundial
desde a partilha entre os grandes monopólios da
construção, garantindo a fatia da Odebrechet, até
a fixação do salário de fome de 5 dólares a ser
pago pelos trabalhadores contratados para a “reconstrução”. Portanto, se o governo Lula zelou
pelos interesses de alguém no Haiti, estes foram
os interesses das elites brasileiras, que seguirão
sangrando o Haiti.
PELA RETIRADA DAS
TROPAS DE OCUPAÇÃO DE
LULA, DA MINUSTAH E DOS EUA
É uma necessidade urgente e imediata que
todos os que querem de fato defender o povo
haitiano devem se colocar pela retirada imediata
das tropas imperialistas e das tropas da Minustah, chefiada pelo governo brasileiro. A política
de opor a “ocupação ruim do imperialismo” e a
“ocupação humanitária” de Lula é uma falácia que
deve ser desmascarada com toda força por todos os
que queiram de fato impulsionar uma campanha
séria em defesa do povo haitiano. A reivindicação
de retirada das tropas do governo Lula deve ser levantada tão decididamente quanto a luta para que

as tropas norte-americanas saiam imediatamente
do Haiti.
Os haitianos que sofrem na pele a cada dia a
opressão, os efeitos da política assassina a que estão submetidos e as humilhações de terem seu país
ocupado sabem que não há ocupação boa. Esperamos que uma ampla opinião pública se levante em
repúdio à ocupação em nosso país e se combine
às manifestações realizadas pelos haitianos contra
a presença da Minustah e das tropas brasileiras.
Que as cenas dos mais de 10 mil haitianos que
marcharam contra a ocupação em 2008, e que
quase ninguém conhece2, voltem a se repetir.
A agrupação estudantil Movimento A Plenos Pulmões e a agrupação de mulheres Pão e
Rosa se dirigiram aos trabalhadores, juventude,
estudantes e intelectuais nas universidades, colocando em pé esse chamado. Disso resultaram atos
realizados em algumas das principais avenidas de
São Paulo, que geraram simpatia entre a população. Essa campanha deve ser retomada e ampliada, e foi com isso em mente que nos dirigimos às
demais organizações de esquerda fazendo um chamado para uma ampla campanha que se pronunciasse claramente contra a política de Lula. Essas
iniciativas devem ser ampliadas e postas em todos
os espaços das universidades. É neste sentido que
colocamos nossas forças, tendo mais que certeza
da justeza deste propósito. Pv

Simone Ishibashi é diretora da Revista Estratpegia
Internacional Brasil e membro da Liga Estratégica
Revolucionária.

Notas
1 Brasil no Haiti: O Desastre da Minustah, de Marcelo Carreiro em www.tempopresente.org
2 Desde o começo da ocupação, em 2004, uma série de massacres ocorreu no bairro pobre de Cité Soleil, desferidos
pelas tropas brasileiras. Após o que ficou conhecido como o massacre de número 12 Cité Soleil em 2008, ocorreram
manifestações de até 10 mil pessoas pedindo a saída das tropas internacionais. A organização de monitoramento de
mídia e censura Project Censored elegeu o massacre a “12ª História mais Censurada de 2008”.
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A ocupação militar do Haiti
e os interesses estrangeiros
antes e depois do terremoto
OTÁVIO CALEGARI JORGE
O dia 12 de janeiro será um marco na história haitiana. Nos dias que se seguiram aos terremotos que deixaram mais de 200 mil mortos,
pudemos ver o Haiti tomar a cena no cenário internacional. Grande parte da população brasileira, que até então facilmente confundiria o Haiti
com o Havaí ou o Taiti, simplesmente se viu nas
padarias, cafés, locais de trabalho ou domicílio,
44 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

conversando sobre esse país. Para muitos, o fato
de o governo brasileiro lá liderar uma missão de
estabilização passou a ser conhecido apenas após
esse 12 de janeiro.
Passados quatro meses da tragédia, infelizmente, a maior parte das pessoas que até então
se preocuparam e até doaram dinheiro em solidariedade ao Haiti já não têm qualquer acesso a

notícias desse país. A impressão que temos é de
que tudo está correndo bem. A reconstrução está
sendo feita. Nosso esforço foi suficiente.
Apesar do desaparecimento na mídia internacional, a situação dos sobreviventes haitianos pouco
mudou. Mesmo com a bilionária “ajuda humanitária” enviada ao país, o que se vê hoje nas ruas de Porto

Essa trágica situação é
acompanhada
por um aumento
vertiginoso no número
de militares presentes no
Haiti.A comoção mundial
pelos haitianos mortos e
desabrigados serviu de
justificativa para mais uma
ocupação militar do país.
É necessário levarmos
solidariedade, pensam os
governantes dos países
“solidários”. Qual é a melhor
forma de fazê-lo? Enviando
mais militares.
Príncipe são quase 2 milhões de haitianos vivendo em
tendas dispostas por praças, ruas e campos da cidade.
A chegada de ajuda muitas vezes se resume a um saco
de arroz por semana para cada família e filas enormes
de distribuição de água nos poucos pontos da ONU
existentes. A temporada de chuvas, sempre temida pe-

los haitianos, já começou. Só na primeira grande chuva, as autoridades haitianas falam em oito mortos.1
Essa trágica situação é acompanhada por um
aumento vertiginoso no número de militares presentes no Haiti. A comoção mundial pelos haitianos
mortos e desabrigados serviu de justificativa para mais
uma ocupação militar do país. É necessário levarmos
solidariedade, pensam os governantes dos países “solidários”. Qual é a melhor forma de fazê-lo? Enviando
mais militares.
Essa lógica de ação, revestida com as belas palavras de “ajuda humanitária”, trata de transformar
um caso de solidariedade em caso de segurança. O
governo norte-americano, já desgastado por duas
guerras das quais não vislumbra uma saída imediata, dois dias após o terremoto do dia 12 moveu um
verdadeiro aparato de guerra para ocupar o aeroporto e o porto de Porto Príncipe, com mais de 12 mil
fuzileiros navais. O motivo? Prestar solidariedade ao
povo haitiano. A reputação dos famigerados marines
estadunidenses não nos deixa pensar outra coisa – afinal, não há, na história do século XX, uma tropa tão
humanitária quanto essa.
Para entendermos a rápida resposta norteamericana, bem como a ampliação do número de
soldados e policiais das Nações Unidas no Haiti 2,
devemos levar em conta que o terremoto de 12 de
janeiro e as péssimas condições de vida do povo
haitiano se dão após mais de 17 anos de missões
das Nações Unidas no país, sob diferentes nomes
e lideranças. Só com a Minustah (Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti), última
missão da ONU, criada em 2004 e liderada pelo
Brasil, foram gastos mais de 3 bilhões de dólares
em seus quase 6 anos de existência, e nenhuma
escola, hospital ou rede de saneamento básico foi
construída nesse período.
À luz desses fatos, por que o interesse tão
grande do sistema ONU e principalmente dos
Estados Unidos, seu maior financiador, num país
tão pobre e aparentemente sem muita coisa a oferecer?
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Para buscar índicios que visem responder a
essa pergunta, compartilharei aqui duas experiências que vivemos em nossa breve estada em Porto
Príncipe.

aproximadamente 3 dólares. Para se ter uma ideia,
uma marmita, cozinhada nas ruas de Porto Príncipe em grandes panelões e comida por grande parte
da população, chamada de chein jambe, custa de
80 a 120 gourdes. Estamos aqui falando do equi-

ZONA FRANCA
O Haiti é hoje portador de três grandes zonas francas. A primeira localiza-se em Cabo Haitiano, segunda principal cidade haitiana. A segunda está localizada na região de Ouanaminthe, na
fronteira com a República Dominicana, e a última
e maior das três está em Porto Príncipe.
No dia 11 de janeiro de 2010, nosso grupo de pesquisa teve a oportunidade de visitar a
zona franca de Porto Príncipe. O local, próximo
ao porto da cidade, chama a atenção. Trata-se de
uma área cercada, onde se instalaram aproximadamente 49 fábricas – principalmente de tecidos
e alimentos −, que empregam cerca de 20 mil operários.3
A primeira surpresa que tivemos ao entrar
na zona franca foi de que se tratava de um lugar extremamente limpo, apresentando grande
discrepância com a realidade vivida pela maioria
dos habitantes de Porto Príncipe. Andando pelas
ruas da zona franca pudemos ver diversas guaritas dispostas em lugares estratégicos para conter
qualquer protesto dos trabalhadores pelas ruas da
minicidade.
Visitamos uma fábrica coreana, que emprega 1.500 trabalhadores, distribuídos em três grandes galpões. Fomos recebidos em alguns minutos
por um peruano, coordenador geral da fábrica.
Numa conversa de aproximadamente 40 minutos,
o peruano nos deu algumas informações bastante
interessantes.
Os trabalhadores da fábrica, diz o peruano,
recebem de acordo com a produtividade do seu
trabalho. Quanto mais produzem, mais ganham.
O salário mínimo pago a eles é de 125 gourdes
diários – o que, antes do terremoto, equivalia a
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Os trabalhadores da fábrica,
diz o peruano, recebem de
acordo com a produtividade
do seu trabalho. Quanto mais
produzem, mais ganham. O
salário mínimo pago a eles
é de 125 gourdes diários –
o que, antes do terremoto,
equivalia a aproximadamente
3 dólares.
valente ao salário de um operário de uma multinacional coreana. Vale lembrar que mais de dois
terços da força de trabalho do país está no setor
informal.4 Em resumo, 10 a 12 horas diárias de
trabalho valem um prato de comida.
Toda a produção de tecidos dessa fábrica,
completa o peruano, é exportada para os Estados
Unidos e o Canadá. Ambos os países, segundo dados oficiais do governo haitiano, são o destino de
86% das exportações do Haiti, principalmente da
de produtos têxteis.5
O Haiti faz parte, junto com outros 17 países, da Iniciativa para a Bacia Caribenha (CBI,
na sigla em inglês)6, projeto impulsionado pelos
Estados Unidos desde 1983 para transformar parte do Caribe em países de livre trânsito de mercadorias dos e para os Estados Unidos. Ao lado da

CBI há também o CAFTA-DR, tratado de livre
comércio que engloba Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicarágua, República Dominicana e Estados Unidos.
A CBI, bem como o CAFTA ou a ALCA,
vem no sentido de garantir facilidades à entrada
e saída de produtos norte-americanos dos países
membros desses tratados. A instalação de multinacionais nas capitais haitianas vem no bojo da
CBI, ganhando maior amplitude a partir dos anos
2000. Através da Lei HOPE – Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement –, implementada em 2006, o governo
haitiano fica impossibilitado de tarifar qualquer
produto relacionado à produção têxtil que saia
dos Estados Unidos com destino ao Haiti ou que
saia do Haiti com destino aos Estados Unidos 7.
Em suma, de toda a produção das multinacionais
estrangeiras feitas pelas “maquiladoras” 8 instaladas em território haitiano, o que fica para o povo
haitiano são 125 gourdes diários.
Durante nossa conversa, o coordenador peruano mostrou-se em vários momentos descontente com a presença de um batalhão chinês, integrante da Minustah, no interior da zona franca.
Segundo ele, se o batalhão partisse, em uma sema-

na sua empresa poderia gerar mais de mil empregos ocupando os galpões onde até então estavam
instalados os soldados chineses. “Se em uma semana a multinacional coreana pode instalar uma
nova fábrica e criar mil novos empregos, em quanto tempo ela não poderia desmontar seus galpões
e se retirar do país?”, pensamos nós. A vantajosa
legislação haitiana, a falta de fiscalização internacional e a busca incessante por mão-de-obra barata transformam o Haiti num dos melhores países
para investidores estrangeiros.
Ficamos de retornar à zona franca no dia 14
de janeiro para visitar o chão de fábrica. Devido
aos acontecimentos do dia 12, no entanto, não
pudemos retornar. Vale destacar que, após os terremotos, a zona franca de Porto Príncipe em poucas horas foi militarizada e trancada. Apesar de ser
um dos poucos lugares com água e energia elétrica
na cidade completamente destruída, o local foi
também um dos poucos (ao lado das embaixadas)
que não serviu como acampamento para os milhares de haitianos desamparados.
VISITA AO BRABATT
No dia 12 de janeiro, pela manhã, visitamos
Divulgação

O Brasil lidera a Missão das Nações Unidas de Estabilização do Hait (Minustah).
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“A estabilização do país é
fundamental para transformar
o Haiti num país atrativo a
investidores estrangeiros”.
Para o objetivo imediato a que se propõe
este texto − abrir caminho pa ra a compreensão da
importância do Haiti para os países estrangeiros
que nele atuam (tanto através da chamada ajuda
humanitária como através da Minustah) − vale a
pena destacarmos apenas duas perguntas que fizemos ao Coronel.
A primeira pergunta foi a seguinte: “Coronel, o senhor acha que a estabilização do Haiti
feita pelas tropas estrangeiras pode facilitar os investimentos neste país, criando um clima de paz?”
A resposta: “A estabilização do país é fundamental
para transformar o Haiti num país atrativo a investidores estrangeiros”. O Coronel também disse
haver interesse brasileiro nessa estabilização, citando a presença da Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária) em território haitiano.
Poderíamos também lembrar aos brasileiros
a visita que fez o filho de nosso vice-presidente,
Josué Gomes da Silva, presidente de uma das
maiores empresas têxteis brasileiras, a Cotemi48 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

nas. Segundo reportagem do Valor Ecômico9, nas
palavras do embaixador brasileiro no Haiti, Igor
Kipman, “a saída das forças de paz está relacionada à segurança e ao desenvolvimento econômico”.
Ainda segundo a reportagem,
Apesar da confusão institucional, o Haiti tem
vantagens importantes para oferecer para uma
empresa têxtil: proximidade e acesso diferenciado
ao maior mercado do mundo, os EUA, e mãode-obra barata. Uma costureira na capital Porto
Príncipe recebe US$ 0,50 por hora. É uma remuneração inferior aos US$ 3,27 pagos no Brasil e
muito abaixo dos US$ 16,92 dos EUA, conforme
a consultoria Werner. O valor é inferior até aos
US$ 0,85 pagos no litoral da China e perde apenas para os US$ 0,46 do Vietnã e os US$ 0,28
de Bangladesh.

Sophia Paris/Divulgação

o Brabatt, principal Batalhão Brasileiro da Minustah. Fomos recebidos pelo Coronel Bernardes,
do 11 o contingente do Exército Brasileiro. Não
pretendo aqui desenvolver o conteúdo de toda
a apresentação de slides do Coronel, que durou
mais de uma hora e meia e foi repleta de preconceitos, os mais diversos.
Essa apresentação contou com duas partes.
A primeira, mais propriamente sobre a composição e os objetivos da Minustah, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. A segunda, sobre a cultura haitiana.

Soldado do Exército Brasileiro que integra a Minustah.

(...) O plano da Coteminas é exportar o tecido do
Brasil, confeccionar a roupa no Haiti, e vender
com tarifa zero para os Estados Unidos, amparada
pelo acordo de livre comércio. A vantagem é significativa, pois os EUA cobram em média 17%
de tarifa de importação para confecção. Outras
empresas brasileiras já planejaram se instalar no
Caribe, mas esbarraram nas rígidas regras de origem dos produtos. O tratado EUA−Caribe estabelece que fio, tecido e confecção devem ser feitos nos dois parceiros ou nos países que possuem
acordos de livre comércio com os americanos.

Com essas informações, que passam despercebidas para a maior parte da população brasileira
que custeia a presença do Exército Brasileiro no Haiti,
a nuvem de fumaça que cobre a ocupação começa a
se desvanecer. Mais do que uma vaga no Conselho de
Segurança da ONU, o governo brasileiro tem amplos
interesses em se aproveitar das enormes “vantagens”
que oferece o país mais pobre do Ocidente.
Hoje, após os acontecimentos de 12 de janeiro,
pelo menos mais duas empreiteiras brasileiras estão
interessadas em ganhar dinheiro à custa da reconstrução de Porto Príncipe: a OAS e a Odebrecht, que já
participam de licitações milionárias de rodovias a serem remodeladas.
A segunda pergunta que fizemos ao Coronel,
cuja resposta também ilustra os ganhos brasileiros na
ocupação do território haitiano, foi baseada em uma
palavra bastante usada por ele em sua exposição −
“laboratório”:“Para entendermos melhor essa questão
do laboratório, Coronel, poderíamos dizer que o Haiti serve como treinamento para os militares brasileiros
atuarem nas favelas cariocas?”, perguntamos. Sem titubear, Coronel Bernardes respondeu: “Sem dúvida.
Um dos maiores ganhos que o exército brasileiro obtém com a presença no Haiti é um treinamento para
atuar em território brasileiro”.
Infelizmente esse tipo de afirmação não choca
mais os brasileiros. Aqui, onde os militares e civis responsáveis por torturas e assassinatos nos mais de 20
anos de ditadura militar continuam a caminhar pelas
ruas e a definir os rumos do país, e onde sequer os

arquivos da ditadura foram abertos, não há realmente
muito o que fazer.
São inúmeras as denúncias de massacres cometidos pelas tropas da ONU no Haiti. Andar por

...a campanha da mídia
internacional que mostra
o Haiti como um país de
negros corruptos, violentos
e incapazes de construir seu
próprio Estado.
Cité Soleil, a maior favela de Porto Príncipe, palco de
inúmeras invasões das tropas de ocupação, nos mostra uma cena desoladora: grande parte das casas estão
perfuradas a bala. De 2005 a 2007, período dos mais
intensos conflitos em Porto Príncipe, as tropas de
ocupação não pouparam cartuchos para “pacificar” o
país. Esse também é o tipo de pacificação que faz o
exército brasileiro em território nacional, aniquilando
jovens trabalhadores negros, os principais “suspeitos”
de criminalidade.
Soma-se a isso a campanha da mídia internacional que mostra o Haiti como um país de negros corruptos, violentos e incapazes de construir seu próprio
Estado. As cenas exibidas pelas televisões do mundo
inteiro após os terremotos de 12 de janeiro, em que
haitianos brigavam com unhas e dentes para alcançar
um saco de água, além de terem sido criadas artificialmente pelo caos causado com a chegada de exércitos
estrangeiros e da mídia internacional, nada mais fizeram do que criar a visão de um Haiti que não existe.
POR ONDE PASSA A
RECONSTRUÇÃO DO HAITI?
Diante do completo fracasso das sucessivas
missões da ONU em reconstruir o Estado haitia-
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no e melhorar as condições de vida da população,
a pergunta que nos fica, baseada no grande jogo de
interesses que há por trás da presença militar estrangeira nesse país, é: o que será reconstruído?
O que se desenha hoje para a reconstrução
do Haiti está materializado no Comitê Temporário
para a Reconstrução do Haiti (CIRH, na sigla em
francês). Ao lado do primeiro ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, o ex-presidente norte-americano
Bill Clinton presidirá o CIRH.
A histórica relação de Bill Clinton com o Haiti deixa o povo haitiano bastante otimista. Basta
lembrar que na década de 1990, durante os governos de Bill Clinton, o Haiti, que até então era autossuficiente na produção de arroz, item básico na
alimentação haitiana, passa a substituir sua produção para importar cada vez mais arroz de produtores
norte-americanos, que determinaram as pressões de
Bill Clinton pela redução das tarifas cobradas pelo
governo haitiano para importação de arroz. Como
reconhece o próprio Clinton, em artigo publicado
pelo jornal haitiano Le Nouvelliste, “Foi um erro,
para o qual eu contribuí. Eu devo viver cada dia com

as consequências do fato de que o Haiti perdeu a
capacidade de produzir arroz para alimentar sua população devido ao que eu fiz; eu e ninguém mais.”10
(tradução livre do francês)
Outro grande interessado na reconstrução,
George W. Bush, demonstrou toda sua preocupação
com o povo haitiano em sua visita ao país no dia
22 de abril. Após cumprimentar um haitiano, Bush
literalmente limpou as mãos na camisa de Bill Clinton11. Esse é o tipo de reconstrução que podemos
esperar do Haiti. Infelizmente, o governo de Luis
Inácio Lula de Silva está envolvido até o pescoço
nessa “reconstrução”. Não só faz o papel do imperialismo desde junho de 2004 ao liderar a Minustah e
impedir que o povo haitiano reconstrua sua própria
história, como também é hoje um dos principais interessados em sugar trabalho haitiano para engordar
os bolsos de seus “companheiros” empresários. Pv
10/05/2010
Otávio Calegari Jorge é estudante de Ciências Sociais
da Universidade Estadual de Campinas. Esteve presente no Haiti do dia 3 ao dia 16 de janeiro de 2010.

Notas
1 Ver http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1509084-5602,00.html .
2 Ver http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/facts.shtml .
3 A maior parte dos dados acerca da zona franca de Porto Príncipe nos foram fornecidos pelo coordenador peruano da fábrica
coreana que visitamos. Esses dados não destoam muito daqueles apresentados por organizações haitianas e por pessoas com
quem conversamos. Infelizmente não pudemos encontrar dados oficiais do governo haitiano. Assim como grande parte das
estatísticas haitianas, os números das zonas francas haitianas também são cercados de nebulosidade.
4Ver https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html .
5 Ver http://www.haiti.org/images/stories/pdf/leconomie_haitienne.pdf .
6 Ver http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/caribbean-basin-initiative-cbi .
7 Para uma análise crítica da Lei HOPE, ver artigo da organização popular haitiana Batay Ouvriyé, em http://www.pstu.org.
br/jornal_materia.asp?id=7116&ida=0 . A Lei completa encontra-se em http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACN939.pdf .
8 Maquiladoras são fábricas que importam produtos e tecnologias de outros países com baixa ou nenhuma tarifa alfandegária,
transformam esses produtos em bens de consumo e os exportam também sem tarifação. São fundamentalmente empresas de
transformação com baixo valor agregado.
9 Ver http://www.valoronline.com.br/?impresso/brasil/89/5097733/missao-de-paz-abre-oportunidades-para-empresas-brasileiras-no-haiti .
10 Ver http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=79140 .
11 Ver http://correio24horas.globo.com/noticias/noticia.asp?codigo=54236&mdl=28
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Haiti: entre promessas
e realidades
CENTRO GUMILLA DE CARACAS

D

e três em três meses o Centro Gumilla de Caracas, sob a coordenação de Francisco José
Virtuoso, S.J., elabora uma análise de conjuntura
da América Latina e Caribe. O grupo de pesquisadores que elabora a análise é constituídoa por Jesús
Machado, Carolina Jiménez, Hildebrand Breuer,
Alfredo Infante, S.J., e Demétrio Boersner.
A iniciativa da elaboração da análise é da
Conferência dos Provinciais Jesuítas da América
Latina – CPAL.
Após a publicação da primeira parte, publicamos aqui a segunda parte da análise de conjuntura
da América Latina e Caribe referente aos meses de

abril-junho de 2010. A tradução é de Benno Dischinger. Eis o texto.
Aos 2 de junho do presente ano celebrou-se
em Punta Cana, República Dominicana, a IV Cúpula da Comunidade Internacional para a reconstrução do Haiti. A Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti (CIRH) tinha previsto para 17
de junho o início de seus trabalhos em Porto Príncipe. Esses planos de reconstrução têm sido ideados
sem a participação da sociedade civil haitiana, que
não se sente interpretada. O governo do presidente
Preval baixou a cabeça ante a agenda da cooperação internacional. Enquanto isso, dois milhões de
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No princípio do mês de junho,
o setor camponês haitiano
questionou, em seu conjunto,
a ajuda prometida pela
comunidade internacional
e se mobilizou contra a
comunicação feita pela
transnacional Monsanto de
enviar ao país um presente
envenenado: 475 toneladas de
sementes de milho, as quais
contêm produtos químicos
bastante tóxicos para os
seres humanos e o meio
ambiente.
No setor político, a comunidade internacional parece dividida quanto a manter ou não o atual
Conselho Eleitoral Provisional (CEP), e o clima
diplomático é tenso e controvertido por causa da
realização dos próximos comícios presidenciais e
legislativos previstos para final de novembro. Internamente, os partidos de oposição e uma grande
parte da sociedade haitiana continuam exigindo a
renovação da instituição eleitoral, já que é necessário que ela seja fruto de um verdadeiro diálogo
político entre todos os atores implicados.
52 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010
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pessoas, vítimas do cismo de 12 de janeiro, vivem
atualmente sob o assédio da insegurança alimentar
e sob a ameaça de uma eventual crise humanitária
durante o período de ciclones que se avizinha.

A população haitiana vive na insegurança alimentar.

No princípio do mês de junho, o setor camponês haitiano questionou, em seu conjunto, a ajuda prometida pela comunidade internacional e se
mobilizou contra a comunicação feita pela transnacional Monsanto de enviar ao país um presente envenenado: 475 toneladas de sementes de milho, as
quais contêm produtos químicos bastante tóxicos
para os seres humanos e o meio ambiente.
Passados mais de cinco meses do terremoto
de 12 de janeiro de 2010, mais de um se pergunta:
as promessas de ajuda ao Haiti tornar-se-ão realidade? Em caso afirmativo, quando? Essa ajuda será
de todo benéfica para o povo haitiano? Quais serão
as consequências para o futuro do país? Enquanto
a ajuda internacional se faz esperar, o governo e a
sociedade haitiana não deveriam enfrentar os verdadeiros problemas do país e da população vulnerável, visando encontrar uma solução?
O CENÁRIO INTERNACIONAL
Além da Cúpula em Punta Cana, a imprensa
internacional realçou a visita ao Haiti do enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU),
o ex-presidente americano Bill Clinton, que veio
supervisionar a situação dos planos de prevenção
que se preparam para o período de ciclones que se
avizinha e insistir na urgência de se dar uma respos-

ta concreta e rápida às necessidades da população
deslocada. Também foram notícia a inauguração
dos trabalhos da CIRH (Comissão Interina para a
Reconstrução do Haiti) e os antagonismos dos diferentes atores da comunidade internacional acerca do
atual CEP )Conselho Eleitoral Provisional).

...somente o Brasil e a
Venezuela honraram suas
promessas, outorgando
ao fundo fiduciário para a
reconstrução do Haiti uma
doação de mais de 150
milhões de dólares.

A INAUGURAÇÃO DOS
TRABALHOS DA CIRH SOBRE O
FUNDO DA CONTESTAÇÃO
Co-presidida por Bill Clinton e pelo primeiro ministro haitiano Jean-Maz Bellerive, a CIRH
(Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti) é integrada por 30 membros, dos quais 13 são
haitianos com direito a voto. A Noruega e o Japão
foram os últimos a designar seus membros para
a CIRH, a qual já começou a trabalhar sobre sua
própria estrutura e sobre a execução de projetos
já assumidos pelo governo do Haiti na cúpula de
Punta Cana.
Divulgação

A Cúpula de Punta Cana foi a recordação do
compromisso assumido pelos bailleurs de fond (sócios capitalistas) em Nova York. Uns 90 representantes de diversos países e de diferentes organismos
internacionais participaram dessa cúpula, na qual

Bill Clinton convidou novamente os doadores e
as instituições financeiras internacionais a respeitarem os compromissos assumidos em Nova York
no final do mês de março, quando prometeram
em torno de 10 bilhões de dólares num prazo de
três anos a favor da reconstrução do Haiti. Todavia somente o Brasil e a Venezuela honraram suas
promessas, outorgando ao fundo fiduciário para a
reconstrução do Haiti uma doação de mais de 150
milhões de dólares.

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton em uma de suas visitas ao Haiti.
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Sendo um organismo misto (internacional e
haitiano) para gerir os fundos para a reconstrução
do Haiti e dispondo de um mandato de 18 meses e de plenos poderes, a CIRH está sendo cada
vez mais questionada pelos partidos de oposição e
por grupos haitianos organizados que a consideram
uma estrutura destinada a reforçar a dependência

...todas as cúpulas
importantes sobre a
reconstrução do Haiti se
realizam no exterior do país,
com uma participação muito
baixa de nacionais haitianos.
do Haiti. Esses grupos denunciam a ingerência dos
países, das personalidades e das instituições estrangeiras nos assuntos internos do Haiti, sendo isso
evidente no processo eleitoral e no da reconstrução.
Por exemplo, todas as cúpulas importantes sobre a
reconstrução do Haiti se realizam no exterior do
país, com uma participação muito baixa de nacionais haitianos. As grandes decisões sobre o desenvolvimento do processo eleitoral são anunciadas
pelo chefe civil da Minustah (ONU), o diplomata
guatemalteco Edmund Mulet.
O CEP É A VERDADEIRA
MAÇÃ DA DISCÓRDIA
Contrariamente ao que se esperava, a Comissão de Assuntos Estrangeiros do Senado dos EUA
tem em seu informe − tornado público em 10 de
junho de 20101, − a desaprovação do apoio que o
diplomata guatemalteco Edmond Mulet deu à decisão do Chefe de Estado haitiano no sentido de
realizar as próximas eleições com o mesmo CEP
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(Conselho Eleitoral Provisional), certamente manchado por múltiplos escândalos de corrupção. Essa
Comissão convidou o presidente Preval a reestruturar o CEP, em consulta com a comunidade internacional. Conjuntamente instou esta a alentar a
criação de um novo CEP, para que se desencadeasse um consenso com todos os partidos políticos
− inclusive com as diferentes alas do partido Fanni
Lavalas, do ex-presidente Jean Bertrand Aristide
−, e a resolver os múltiplos problemas técnicos em
face do desenvolvimento do processo eleitoral.
A confecção das cartas eleitorais, comumente chamadas cartas de identificação nacional, a
reatualização das listas eleitorais e a relocalização
dos centros de votação figuram entre os principais
problemas técnicos, agravados pelo cismo de 12
de janeiro de 2010, que provocou o deslocamento
maciço, a desintegração territorial, a perda de documentos de identidade e a desagregação das estruturas eleitorais.
O CENÁRIO NACIONAL
O BRAÇO DE FERRO
CONTINUA ENTRE OS PARTIDOS DE
OPOSIÇÃO E O REGIME DE PODER
No cenário nacional, o braço de ferro continua entre os partidos de oposição e o regime do
presidente René Preval, no poder por causa da situação do atual organismo eleitoral, das duas leis do
Estado de calamidade, da criação da CIRH e da pretensão do presidente de prolongar seu mandato como
chefe de estado para além de 7 de fevereiro de 2011.
Os partidos de oposição anunciam manifestações para
exigir a saída do presidente Preval e dos membros atuais do CEP, enquanto uma crise alimentar açoita os
campos de deslocados em Porto Príncipe.
CRISE ALIMENTAR NOS CAMPOS
Quase dois milhões de pessoas vítimas do sinistro vivem uma situação de insegurança alimen2

Sophia Paris/Divulgação

Muitos produtos da ajuda humanitária não chegam às vítimas
desabrigadas pelo terremoto.

tar, em condições precárias, e também estão ameaçadas por uma eventual crise humanitária durante
a temporada de ciclones que se anuncia muito agitada. Desde o mês de março deste ano de 2010,
a Coordenação Nacional de Segurança Alimentar
(CNSA) recomendara uma assistência apropriada
a favor dos 52% das famílias haitianas que vivem
nas zonas afetadas pelo terremoto e que eram consideradas em situação de insegurança alimentar3.
Atualmente, meados de junho, os 1,5 milhões de
deslocados que viviam em 1.191 campos de deslocados em Porto Príncipe e em outras cidades limítrofes (Legane, Grand-Goave, Petit Goave eJacmel)
ainda não têm acesso ao seu direito de alimentação,
a uma morada digna e a outros serviços básicos.
Enquanto isso, o Secretário de Estado haitiano de
esportes, Evans Lescouflair, se prepara para dotar
140 cidades haitianas de telas gigantes e geradores
para permitir a milhões de haitianos acompanhar a
copa do mundo na África do Sul. Qual é a leitura
das prioridades do país?, pergunta-se.
É importante recordar que o atual governo
haitiano pôs fim, em meados de abril (três meses
depois do cismo), à fase de urgência, caracterizada pela coleta e distribuição de ajuda humanitária
maciça em alimentação, assistência médica e outras
ajudas em benefício das vítimas do sinistro, com o
pretexto de evitar a invasão do mercado local hai-

tiano por produtos agrícolas estrangeiros, como o
arroz. As autoridades anunciaram, no mesmo período, a fase de recuperação, cujo eixo se baseia mais
na reconstrução do país e, sobretudo na relocalização de pessoas vítimas do sinistro, diante da chegada da temporada de ciclones. Desde então, o governo do Haiti retomou o controle de suas fronteiras e
dos fluxos dos produtos, entre os quais está a ajuda
humanitária que entra no país. Em consequência,
os procedimentos aduaneiros se tornaram mais amplos e complicados. Muitos produtos alimentícios
se encontram retidos nos portos e vários deles com
data muito próxima do vencimento. E são alimentos destinados à população vítima do sinistro, principalmente às pessoas que se encontram nos cam-

A crise alimentar tornouse cada vez mais aguda,
sobretudo nesses campos,
e muitos organismos
humanitários internacionais
estão atualmente em situação
de falta de provisões.
pos de deslocados. A crise alimentar tornou-se cada
vez mais aguda, sobretudo nesses campos, e muitos
organismos humanitários internacionais estão atualmente em situação de falta de provisões.
EVENTUAL CRISE HUMANITÁRIA
GENERALIZADA DURANTE O
PERÍODO DE CICLONES
Quanto aos preparativos desta temporada de
ciclones, que começou desde 1o de junho, não se
adotaram todas as medidas de prevenção e resposta
à crise humanitária para ajudar os deslocados em
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caso de chuvas torrenciais e de ciclones, tendo as
agências humanitárias internacionais reconhecido
que “é considerável o perigo que representam estes
furacões para a população que ainda se encontra
em situação de vulnerabilidade e sem abrigo devido
ao terremoto”4.

os desabrigados e as pessoas que vivem em zonas
de risco.

Grande quantidade de
famílias vive ainda em
lugares públicos, em
estabelecimentos escolares,
nas ruas ou sob toldos que
não são resistentes nem ao
sol nem à chuva, enquanto o
presidente René Preval havia
declarado, em meados de
abril, que a recolocação da
população vítima do sinistro
em zonas seguras constituía
sua principal preocupação e
prioridade.

Aproximadamente dez mil colonos haitianos
se manifestaram no dia 4 de junho no Departamento do centro, denunciando o presente envenenado de 475 toneladas de sementes de milho, feitas
à base de produtos químicos que contêm venenos
mortais, e que a empresa americana Monsanto prometeu ao Haiti através do projeto “Winner” da
Usaid (Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional). Num documento tornado público no mesmo dia 4 de junho, os colonos haitianos
acusaram a Monsanto de ser uma “empresa criminosa que semeia a morte sobre toda a face da terra,
com os venenos que ela difunde para fazer desaparecer a cultura camponesa”. No texto da declaração
também exigiram do governo haitiano “outorgar às
organizações camponesas os meios para desenvolver e ter provisões das sementes locais, a fim de
produzir localmente produtos capazes de assegurar
a soberania alimentar do país”5.

Apesar dos esforços despendidos pelas autoridades haitianas e pelas agências internacionais humanitárias em termos de prevenção, uma resposta
concreta e rápida em face da atual crise alimentar e
de uma possível nova crise humanitária no país durante este período de ciclones exige: por um lado,
elaborar um plano de urgência nacional, criando
mecanismos e estruturas adequadas para sua aplicação e, por outro, pôr em marcha uma campanha
de prevenção contra riscos e desastres e, sobretudo, dotar o país de vivendas seguras para acolher

Enquanto o governo do Haiti anuncia a reconstrução de Porto Príncipe, planejando fazer da
capital do Haiti uma cidade moderna e atrativa,
com centros de negócios, urbanizações residenciais, parques, cadeias hoteleiras e complexos administrativos públicos, o plano governamental de
recolocação dos deslocados em lugares fora da capital e de construção de vivendas tradicionais nas
comunidades das vítimas está longe de dar os resultados esperados. Grande quantidade de famílias
vive ainda em lugares públicos, em estabelecimen-

56 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

MOBILIZAÇÕES DE COLONOS
HAITIANOS CONTRA A EMPRESA
TRANSNACIONAL MONSANTO

O PLANO DO GOVERNO DE RECOLOCAÇÃO DOS DESLOCADOS NÃO
DEU OS RESULTADOS ESPERADOS

tos escolares, nas ruas ou sob toldos que não são resistentes nem ao sol nem à chuva, enquanto o presidente René Preval havia declarado, em meados
de abril, que a recolocação da população vítima do
sinistro em zonas seguras constituía sua principal
preocupação e prioridade. Todavia, o governo haitiano afirmou, em várias ocasiões, que “não poderá
relocalizar todo mundo”6.
Os esforços até aqui realizados para recolocar
a população vítima do sinistro são bastante insuficientes. Se alguns grupos foram recolocados, sobretudo graças ao apoio questionável de organizações
internacionais que costumam intervir nas comunidades sem consultar a população local, a maioria
do povo haitiano vive em situação de vulnerabilidade e é incapaz de satisfazer suas necessidades fundamentais e de retomar suas atividades cotidianas.
QUANDO SERÃO AVALIADOS OS VERDADEIROS PROBLEMAS DO PAÍS?
A mais de cinco meses do terremoto, as promessas de ajuda tardam em tornar-se realidade e a
comunidade internacional apenas vem vindo pôr
em marcha a reconstrução na qual a CIRH, dominada pelos atores internacionais e dispondo de plenos poderes, será o mestre de obras. De sua parte,
os atores políticos se fundem numa crise e correm

o risco de perde de vista o que está em jogo no processo de reconstrução. Enquanto isso, os verdadeiros problemas do país, como a degradação do meio
ambiente, o agravamento da pobreza e as carências
de infra-estrutura e dos serviços sociais de base,
bem como as necessidades fundamentais da população vulnerável, como as vítimas, os deslocados, as
mulheres e as crianças, ainda não foram avaliados.
Dessa forma, as duras ameaças do meio ambiente
(ligadas ao período de ciclones, a eventuais sismos
e a outras catástrofes) e as questões humanitárias
pesam sobre o país.
Um sinal de esperança brilha no fundo do horizonte neste Haiti pós-sismo, graças aos movimentos dos setores organizados da sociedade civil haitiana, entre os quais estão os camponeses, os estudantes
e os comitês de coordenação dos campos de deslocados, que continuam se articulando e mobilizando
cada vez mais para exigir maior participação. Estes
requerem, além disso, a transparência e o respeito do
direito à autodeterminação da nação num processo
de reconstrução e também convidam todos os atores do país, em especial os dirigentes, ao diálogo e à
unidade, a fim de defender os interesses e os direitos
fundamentais do povo haitiano. Pv
Centro Gumilla de Caracas é um centro de investigação
e de ação social da Companhia de Jesus na Venezuela (Jesuitas).

Notas
1 Haiti: No leadership - No elections. A report to the members of the Commitee on Foreign Relations United States Senate,
11th Congress, 2nd Session, June 2010 [Ausência de liderança – Não eleições Um informe aos membros do Comitê para
Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, 11º Congresso, 2ª Sessão, jun. 2010].
2 Humanitarian Bulletin, publicação # 4, OCHA, Haiti, 4 jun. 2010.
3 Évaluation rapide d’urgence de la sécurité alimentaire post-séisme [Avaliação rápida de urgência da segurança alimentar pós-cismo], mar. 2010, Dados coletados em fevereiro de 2010, pela Coordenação Nacional de Segurança Alimentar
(CNSA).
4 Humanitarian Bulletin, op. cit.
5 Déclaration des paysans haitiens contre le gouvernement et Monsanto [Declaração dos colonos haitianos contra o governo
e a Monsanto].
6 Artigo “Des sinistés abandones à la fureur des éléments?” [Sinistrados abandonados ao furor dos elementos], publicado em
15 jun. 2010 pela agência em linha haitiana Alterpresse, em www.alterpesse.org.
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Logan Abassi/Divulgação

“O HAITI”− BERÇO DA
NEGRITUDE DA AMÉRICA:
UMA NAÇÃO ESQUARTEJADA
RENEL PROSPERE

E

ste artigo pretende apresentar o Haiti em alguns de seus aspectos, como a cronologia histórica do país e a questão do analfabetismo, ambos
os pontos de suma importância a serem destacados.
Pode-se dizer que nenhum outro país do Caribe
tem uma historia tão fascinante quanto o Haiti, pois embora alguns países ainda permaneçam
como colônias, ele desempenhou um papel de ícone da revolução negra em relação aos colonizadores
e hoje é considerado um dos países mais pobres do
continente americano. Importante ressaltar que o
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Haiti já foi a colônia mais próspera das Antilhas,
responsável por boa parte da economia francesa
no século XVII e até meados do século XVIII. Assim, pode-se dizer que o Haiti não nasceu pobre,
foi empobrecido pelos países colonizadores. A falta
de conhecimento sobre essa pequena e primeira república negra faz com que as informações que são
passadas aos demais países sejam geralmente distorcidas. Mostraremos aqui um pouco da realidade
haitiana, uma nação muito jovem e repleta de esperança.

A proeminência deste ensaio consiste no
pensar de um “entre-lugares” estrito, o Haiti. O
terremoto na capital haitiana, Port-au-Prince , no
dia 12 de janeiro de 2010, fez com que o Haiti
reaparecesse no cenário internacional. O mundo
voltou-se para o Haiti, um país que ficara esquecido por um bom tempo. Porém, pouco conhece
da história desse pequeno país que, há mais de dois
séculos, rompeu com o jugo da escravidão. “Haiti”
significa “ilha das montanhas” ou “a flor da grande
região”. Era a colônia mais próspera da França, e
considerada a mais bela das Antilhas. Dessa forma,
é de extrema importância salientar que o Haiti nem
sempre esteve nessa condição de pobreza em que se
encontra hoje. Se já foi uma das colônias mais ricas, onde está a riqueza do Haiti? Será que não está
na hora de questionar a dívida histórica a respeito
desse país?
Relembrando, foi esse o primeiro país a conquistar sua independência de maneira digna na
América Latina, derrotando os espanhóis, os ingleses e, finalmente, os franceses acompanhados da
tropa de Napoleão Bonaparte. O Haiti venceu a
batalha de Viertières1 de forma heroica. Teve início com Toussaint Louverture em meados do século XIX, outros lideres negros sucederam Tous-

saint tais como Jean Jacques Dessalines, Henry
Christophe e Alexandre Petion, para citar os mais
notáveis2. Essa história, na verdade, não foi estudada a fundo nas escolas no resto da América, mas
qualquer haitiano sabe muito bem sua condição de
diáspora da América, negro, do nosso continente.
Talvez, naquela época, houvesse o medo de não
deixar espalhar o haitianismo nas demais colônias.
De certa forma, o Haiti desafiou as grandes potências mundiaisPorém, após dois séculos de independência, o Haiti não conseguiu se mostrar como um
país capaz de se firmar economicamente, politicamente e, sobretudo, no nível educacional.
A CRONOLOGIA HISTÓRICA DO HAITI
A abordagem do aspecto histórico do Haiti
(ver quadro) ajudará os leitores a situar melhor esta
análise. Porém, para entender o contexto no qual se
encontra o país, é fundamental fazer a retrospectiva
histórica. Assim, poderemos encontrar fundamentos elucidativos da situação.
No quadro a seguir são apresentardas algumas datas, acontecimentos e suas consequências,
cruciais para se compreender a trajetória do/no
Haiti.

A CRONOLOGIA HISTÓRICA DO HAITI
ANOS

ACONTECIMENTOS

CONSEQUÊNCIAS

1492

Desembarque de Cristóvão
Colombo na pequena ilha
caribenha

Início da mercantilização da
Ilha.

1492-1503

Perseguição à população
nativa – indígenas (Arawak,
Tainos) − pelos colonos

Dizimação e escravização
através do trabalho nas
minas.

1520

Os primeiros escravos
africanos são levados para
o Haiti

Início da escravização dos
negros
na Ilha, por falta de mão de
obra.

1629

Piratas franceses e bucaneiros fazem dali a sua base
na ilha da Tortue (Tortuga)
que se encontra na parte
Noroeste do país.

Controle absoluto dos colonos sobre os escravos.
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ANOS

ACONTECIMENTOS

CONSEQUÊNCIAS

1685

Publicação do Código Negro.

Uma série de regulamentações com o objetivo de
organizar o comércio de
escravos e os métodos coloniais de produção.

1697

Tratado de Ryswick

Confirmação da soberania
da França sobre a parte
ocidental da ilha Espanhola, com o nome de “Saint
Domingue”.

1749
1770-1790

Fundação de Port-au-Prince

Hoje é a capital do Haiti.

Saint Domingue, conhecida
na época como “La Petite
France” (A Pequena França).

É responsável por 2/3
do comércio exterior da
França.
Sua população é formada
por 40 mil
colonos brancos, 28 mil
mulatos
e 450 mil escravos negros.

1791

Revolta geral dos escravos

Incêndio nas plantações
de cana-de-açúcar e nas
usinas.

1793

A abolição da escravidão em
Saint Domingue.

Início da organização dos
escravos.

1795

Tratado de Basel

A Espanha cede a parte
oriental da ilha à França,
porém a guerra na Europa
impede a transferência da
posse.

1801

Toussaint Louverture, ex-escravo, estabelece a autonomia da ilha sob a soberania
da França.

A organização dos escravos
se intensifica.

1802

Napoleão Bonaparte manda
uma expedição punitiva
para resta- belecer o poder
colonial e restabelecer a
escravidão. Guerra de independência.

Toussaint Louverture é
capturado e exilado em
junho de 1802. Morre em
uma prisão na França no dia
7 de abril de 1803.

1804 (1º de
janeiro)

Jean.Jacques Dessalines
proclama a independência
de toda a ilha.

O país adota novamente
seu nome indígena original:
Haiti
(“terra montanhosa”).

1806 (17 de
outubro)
1807-1818

Jean.Jacques Dessalines é
assassinado.

Henry Christophe toma o
poder.

Alexandre Petion
governa uma república
separada, no oeste.

Revolta dos camponeses
no sul.

1807- 1820

Henri Christophe governa
a parte norte do País e se
proclama rei.

Tirania absoluta no norte
do país.
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ANOS

ACONTECIMENTOS

CONSEQUÊNCIAS

1808

Com a ajuda da Inglaterra,
a Espanha recupera a parte
leste da ilha, com o nome
de “Santo Domingo”.

Volta da escravatura na
parte ocidental da ilha.

1820

O Haiti é reunificado pelo
sucessor de Petion, Jean
Pierre Boyer.

O país volta a crescer financeiramente.

1822

O Haiti ocupa Santo Domingo sob o comando de
J.P. Boyer.

A ocupação levou à anexação de Santo Domingo, por
22 anos, ao Haiti

1825

Reconhecimento da independência haitiana pela
França.

Em troca de uma indenização
de 150 milhões de francosouro,
o equivalente ao orçamento anual da França na época

1844

Os haitianos são expulsos
de Santo Domingo.

A volta da liberdade na
parte ocidental da lha.

1844- 1908

Grande instabilidade
econômica e política no País.

Sucessivas revoltas de
camponeses contra os latifundiários e a burguesia

1862

Fim da Guerra de Sucessão.

Os Estados Unidos reconhecem a independência do
Haiti, 58 anos depois.

1908- 1915

Inúmeras rebeliões contra
o poder em Porto Príncipe,
dirigidas principalmente por
latifundiários do norte do
país.

Aumenta a instabilidade
política, por trás da qual há
uma violenta crise econômica.

1915-1934

Ocupação do Haiti por fuzileiros navais
norte-americanos.

Os Estados Unidos afirmam
que é necessária a ocupação “para serem restabelecidos a ordem e os interesses norte-americanos”.

1915-1919

Resistência de guerrilheiros
camponeses, liderados por
Charlemagne Péralte.

Luta dos camponeses
contra a ocupação norteamericana.

1957

François Duvalier, o “Papa
Doc”, é eleito presidente,
com o apoio dos Estados
Unidos.

Início da ditadura.

1958

François Duvalier organiza
os Tonton Macoutes.
Espécie de milícia, espião
(bicho-papão).

Crescimento da onda de
temores, violência e crimes
no país.

1964

François Duvalier se proclama presidente vitalício.

Interdição em qualquer tipo
de organização, movimentos, etc.

1986

Fim da ditadura

Nova esperança para o povo
haitiano.

Fonte: ROCHA, 1995. (Organizada pelo autor do artigo.)
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O quadro termina em 1986, uma data muito
importante na história do Haiti, pois foi o fim da
ditadura − um novo alento para o povo haitiano.
Parece, entretanto, que foi só um sonho, pois o
povo continua vivendo sob as mais diversas formas
de manipulação.
Em 29 de março de 1987, uma nova Constituição foi aprovada pelo Parlamento. No decorrer
do mesmo ano, em 29 de novembro, aconteceram
dezenas de massacres de eleitores o quais buscavam
seus direitos como cidadãos. Esses embates resultaram no cancelamento das eleições.

Ao pretender colocar o
aparato do Estado a serviço
de um homem, o governo
desembocou na reprodução
de todos os velhos esquemas
do passado: abusos de poder,
corrupção, clientelismo,
autoritarismo, e acentuou as
deformações ou debilidades
econômicas e sociais do
sistema.
Conforme Guilherme S. Rocha (1995), foram
realizadas as primeiras eleições presidenciais livres e democráticas no país em dezembro de 1990, sob a observação das comunidades internacionais como a OEA, a
ONU e a CARICOM. Um dos candidatos mais fortes
naquela época era o ex-padre Jean Bertrand Aristide.
Ele foi democraticamente, pela primeira vez na história
do Haiti, eleito com 67% dos votos. E no dia 7 de
fevereiro de 1991, Aristide tomou posse como o novo
presidente da república (ROCHA, p. 28-29).
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Durante os sete meses do governo de Aristide, houve alguns progressos do ponto de vista
geral, mas muito pouco para um país totalmente
fragmentado, destruído em todos os sentidos. Tal
conjuntura adversa de fato restringe a melhoria das
condições de vida dos haitianos. Na verdade, “era
só a sensação – e não a realidade de acesso à cidadania e à soberania que representou um potencial que
poderia ter-se convertido na alavanca para avançar
na construção de uma nação integrada” (CASTRO,
2008).
Em 30 de setembro o presidente Aristide é
derrubado por um golpe militar, comandado pelo
general Raoul Cedras. Em 8 de outubro os militares nomeiam Jean Nerette como presidente provisório. Em 1993, 3 de julho, Aristide e o líder
do golpe militar assinam acordo provisório pelos
Estados Unidos, com a intermediação de Dante
Caputo, em nome da ONU, prevendo o retorno
do presidente e a renúncia de Raoul Cedras. Em
19 de outubro começa o embargo de armas, petróleo e suprimentos militares, autorizado pela ONU.
Em 30 de outubro termina o prazo previsto para
a renúncia de Raoul Cedras, que não sai. Aristide,
exilado nos Estados Unidos, não pode voltar. (ROCHA, p. 29, 1995)
Restabelecem-se no poder Jean. B. Aristide
e a Fanmi Lavalas (de outubro de 1994 a fevereiro
de 2004). O retorno do “sacerdote dos pobres” traz
novas ilusões e oportunidades, mas também rupturas, derivas e perversões. A dissolução de fato do
exército constituiu um dos avanços significativos
desta etapa. Contudo, os conteúdos populistas do
discurso presidencial e a ausência de projeto afetaram a legitimidade do regime. Ao pretender colocar o aparato do Estado a serviço de um homem,
o governo desembocou na reprodução de todos os
velhos esquemas do passado: abusos de poder, corrupção, clientelismo, autoritarismo, e acentuou as
deformações ou debilidades econômicas e sociais
do sistema.
A desinstitucionalização rompeu todos os

açudes de esforço no seio da sociedade e do poder,
e conduziu a uma desagregação social crescente, a
uma situação socioeconômica cada vez mais deteriorada e à desarticulação da sociedade. Assistiuse à incapacidade de gestão do poder Lavalas, Jean
Bertrand Aristide−René Preval−Jean Bertrand Aristide, com um jogo de alianças cada vez mais reduzido, uma diminuição crescente da capacidade de
mobilização, uma perversão sistemática de grandes
setores antes entusiastas. Isso teve graves consequências que refletiram na desilusão e no desespero
de amplas camadas da população. (CASTOR, p.
4, 2008)3
O ANALFABETISMO COMO FATOR
CHAVE DA DESIGUALDADE NO HAITI
A princípio, destacamos que o índice de
abandono do ensino fundamental é muito elevado,
isto é, 34% dos alunos param no sexto ano do primário; de 100 crianças haitianas que ingressam no
primeiro ano somente 66 têm a chance de chegar
ao sexto ano, e isso se deve, em grande parte, à falta
de estrutura. Durante o ano acadêmico 1998/1999,
dos alunos que fizeram o exame oficial ou nacional
no país passaram somente 64% do sexto ano; 27%
de Bac I e 38% de Bac II (que correspondem a primeiro e segundo anos do Ensino Médio no Brasil).
Esses dados mostram as falhas do sistema educacional no Haiti: a debilidade do marco familiar,
a ausência de infraestruturas de base nas escolas
(banheiros, lugares de recreio, eletricidade, espaço
físico para as práticas desportivas, biblioteca, água
potável, etc.) para acolher as crianças, e é evidente
que o número de estabelecimentos escolares é insuficiente. (FE Y ALEGRIA, 2005)
Parece que o Haiti está reproduzindo o modelo colonial criticado severamente por Frantz
Fanon. Portanto, para compreender o cerne dessa
desigualdade no país, a questão de classe dentro do
próprio país é fundamental, ou seja, a soberania da
classe dominante, composta de uma pequena elite

com acesso praticamente a tudo e uma grande massa sempre à mercê dessa pequena elite. Assim, até
hoje, isso gera um sério problema no meio da sociedade haitiana. Cito, a título de elucidação, Renata
de Melo Rosa, que destaca outro problema, que é
fundamental:
A falta de acesso à educação divide a nação haitiana em dois mundos completamente antagônicos.
Enquanto esta nação conseguiu produzir uma
elite intelectual muito ativa e influente nos círculos de pensamento europeus, sobretudo franceses, como Price-Mars, Stephen Alexis, Leslie
Manigat, Patrick Chamoiseau, Hanibbal Price, e
tantos outros desde o século XIX, convive tacitamente com índices muito elevados de analfabetismo e com uma população monolíngue falante
apenas do Kreyòl. (ROSA, 2006. p.13)

A autora destaca um elemento crucial: a falta
de acesso à educação, que acaba dividindo o País
em dois mundos. Se o acesso à educação a todos é
difícil, então tampouco haverá igualdade e oportunidade para todos. Justamente uma elite intelectual
pouco ativa nos problemas locais, sem dúvida, inviabiliza a solução dessas mazelas sociais.

A princípio, destacamos que o
índice de abandono do ensino
fundamental é muito elevado,
isto é, 34% dos alunos param
no sexto ano do primário...
Por sua vez, um fato muito presente na cultura haitiana e comentado por Rosa é a questão
linguística, ou seja, ser um país bilíngue − francês
e crioulo (français e kreyòl4). Uma pequena elite, a
classe dominante (na maioria mulata) altamente alfabetizada, praticamente só se expressa em francês,
contrapondo-seà grande massa da população − na
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maioria analfabetos – que não fala francês, fala só
a sua língua nativa, que é o crioulo. Tal anacronismo gera muitas dificuldades, conflitos, e até mesmo vergonha para quem só fala o crioulo no Haiti.
No entanto, é importante salientar que essa língua,
kreyòl, tem forte ligação com a Natureza, ou seja,
as crenças deixadas pelos antepassados, de respeito
pela mãe natureza, são as forças de vida (vodou)5
que os colocam em movimento. Na verdade, o impasse em relação à língua crioula e a francesa gera
um verdadeiro antagonismo do ponto de vista cultural:
O kreyòl só foi reconhecido como idioma oficial
em 1986, logo após a saída de Jean Claude Duvalier do poder. Jean Bertrand Aristide, presidente
eleito no Haiti em 1991, foi o primeiro chefe de
Estado a pronunciar discurso oficial em kreyòl.
Deposto no mesmo ano, através de um golpe de
Estado articulado pelo Chefe do estado Maior
Haitiano, General Raul Cédras, Aristide, respaldado pela diplomacia norte-americana, retoma a
presidência de 1994 a 1996, quando a transfere a
seu aliado político René Préval. Em 2000, assume
novamente a Presidência, mas sofre novo golpe
de ex-militares em 2004. Em sua autobiografia,
Aristide argumenta que o projeto político educacional das poucas escolas haitianas era proibir
formalmente o kreyòl. (ROSA, 2006. p.13)

Lembro-me que a língua kreyòl não tinha
espaço em alguns estabelecimentos escolares. As
crianças eram obrigadas a expressar-se em francês.
Também acontecia a mesma coisa no cenário político. Uma das razões que explicam a dominação
de uma pequena elite haitiana em relação à grande
população, no meu entender, foi isso.
Assim, voltando ao que tange ao Sistema
Educacional no Haiti, percebo que o Estado ainda não chega a definir e colocar em marcha uma
política adaptada na área educacional para superar
o analfabetismo, que seria um fator-chave para diminuir a desigualdade e colocar o país no caminho
do desenvolvimento. Isto é, suprir as necessidades
básicas nessa área evidencia-se como uma obrigatoriedade do Estado haitiano. A Constituição, na
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Seção F, Educação e Ensino, art. 32-3, diz: “ (A
escolaridade primária é obrigatória sob pena de ser
prescrita por lei) e “Instalações de sala de aula e
material didático serão fornecidos pelo Estado para
alunos do ensino fundamental gratuitamente).
(HAITI: Constituição,1987, p. 6)
CONCLUSÃO
É necessário pensar a respeito da desigualdade do povo haitiano, que tem base no analfabetismo, e pode ser considerada o “veneno” desses males que destruíram e continuam destruindo
a nação haitiana. Dessa forma, podem-se destacar
dois fatores--chaves no processo de desigualdade
no Haiti: o racismo e o colonialismo. Como tantas outras culturas, muitos negros (a elite) no Hai-

Lembro-me que a língua
kreyòl não tinha espaço em
alguns estabelecimentos
escolares. As crianças eram
obrigadas a expressar-se em
francês.
ti continuam a reproduzir o mesmo sistema colonial. Portanto, a descolonização do poder da elite
haitiana é fato necessário e urgente. Entretanto, o
Haiti representa a contradição mais contrapartida
a respeito do colonialismo. Assim, Frantz Fanon,
em sua monumental obra intitulada Peau Noire,
Masques Blancs (Pele Negra, Máscaras Brancas),
tinha destacado esse aspecto. Hoje em dia pode-se
observar que a prática do colonialismo se faz muito
presente no cotidiano do povo haitiano, e isso teve
suas raízes desde o tempo da colonização; o projeto
do modelo colonial francês foi introjetado na humanidade do haitiano. Ao mesmo tempo, o povo

haitiano está em busca de reafirmação política, econômica, social, educativa e principalmente de sua
verdadeira identidade, e surge outro pensamento,
que pode ser chamado de “o fantasma estadounidense”, que já contribui muito para a miséria desse
povo. O sonho de quase toda a juventude haitiana,
de migrar para os Estados Unidos em busca de melhor condição de vida se torna cada vez mais irrealizável. Acredito que se faz mais necessária do que
nunca a revalorização da negritude no pensamento
haitiano, que foi idealizado por unm dos grandes

intelectuais haitianos, chamado Jean Price-Mars.
O problema é que não há uma fórmula pronta,
capaz de combater a desigualdade no seio de uma
nação. Portanto, o exercício de construir coletivamente um mecanismo capaz de unir as dicotomias
e buscar o equilíbrio social na unidade nacional é
indispensável. Pv
Renel Prospere é filósofo haitiano,mestrando em Educação pela Universidade Federal de Pelotas-RS; e em
Educação Ambiental pela Universidade Federal de Rio
Grande-RS.

Notas
1 Local onde aconteceu a batalha mais significante na história do Haiti, situa-se na parte norte do país, a 150 quilômetros da
fronteira com a República Dominicana, na Cidade de Cap-Haitien.
2 Os três líderes nascidos da colônia e não na África, pertenciam a todas as categorias dos escravos.
3Tradução do autor.
4 É uma mescla da língua Yuriba da África com a língua do país colonizador a França. Até 1986, o francês era a única língua
oficial do país. A língua Kreyòl era discriminada pela elite dominante e dirigente do país.
5Religião, herdada da África Negra e especialmente das regiões fon, yoruba e bantú. Portanto, o Vodu haitiano, como fenômeno cultural, deve ser entendido e avaliado como um elemento de resistência na cultura haitiana.
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Divulgação

…Todas as roupagens da mentira
JACQUES ROUMAIN

G

lobalmente, trata-se de uma situação insuportável.Estamos diante da maior ofensiva
dos países imperialistas, nunca vista na história
da humanidade, cuja direção, os Estados Unidos,
ploclamou, quando iniciaram o ataque contra o
Afeganistão, que estavam prontos para ”dominar
o Universo, ...ad vitam eternam”! Assim é!, Então,
não ficaremos surpreendidos se não há a menor
preocupação com o sofrimento dos povos, o suor e
o sangue dos trabalhadores, as lágrimas das donas
de casa, os gritos das crianças, ou o efeito de estufa
no planeta que ameaça a reprodução das espécies.
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Deus está com eles.
Tratar-se-á, nesse sentido, de roubos mais
crapulosos, de massacres mais cínicos, de despojos
mais completos, em que a terra, os recursos naturais de todo tipo, além dos tesouros culturais ...,
são sistematicamente apropriados pelas empresas
transnacionais. Destruição infernal e em massa,
através da sua dominação militar, política, econômica, ideológica... Embriagados e guiados pelo
único objetivo de lucro sanguinário e o mais odioso
individualismo que a humanidade já tenha experimentado. Trata-se dos bárbaros e da barbárie.

A ONU, o Banco Mundial, o FMI, o BID…
têm orientado e sancionado tal ofensiva. Porém,
caso seja necessário, como aconteceu no Iraque,
também passarão por cima da ONU.
A primeira mentira está nos que agem como
se nada acontecesse.. Frente à declaração de guerra
aberta e definitiva desses vampiros, ficam no pacifismo de bom gosto, crentes fiéis dessa “democracia” construída no tamanho de pessoas imbecis e
subordinadas de forma complacente.
Esse é o amplo pano de fundo da situação
haitiana.
A indústria capitalista chamada “da agulha”
(têxteis de todo tipo, de bolas de couro, bolas de
beisebol...), por ter sido incapaz de se mecanizar e
menos ainda de se informatizar durante as últimas
décadas, precisa aumentar a taxa de mais-valia, e
assim prosperar dentro da concorrência capitalista, com a mão de obra mais barata possível e em
condições de ser explorada no limite e sem grandes
riscos. Isso engendra um fluxo de deslocamentos
em que fábricas nacionais do Canadá e dos Estados Unidos têm se convertido em transnacionais
(principalmente do setor têxtil) e se aglomeram no
México, na América Central e, agora, no Caribe,
na África, na Ásia...
O Plano Reagan dos anos 1980, conhecido
como Iniciativa para a Bacia Caribenha (CBI, em
inglês), já resumia e definia de forma cabal essa intenção. Depois viriam a se instalar as maquilas, os
parques industriais. No início, de forma isolada,
agora agrupados e assegurados nas as zonas francas:
áreas livres com vantagens fiscais e liberdade completa para a exploração, o tráfico de drogas, etc.
A burguesia haitiana, consciente dos desafios
dessa concorrência sórdida, proclamava para quem
estava disposto a ouvi-la, que “a vantagem comparativa do país – leia-se: suas próprias vantagens
− é a nossa mão de obra barata”! Tal frase, aparentemente inofenciva, implica, porém, consequências desastrosas para os trabalhadores “baratos” e
o povo em geral. Antes de tudo, isso significa um

salário nominal de miséria, o mais baixo possível,
uma vez que o seu valor real tenha de ir sempre diminuindo (daí a aceleração inflacionária dos preços
de produtos de primeira necessidade e a queda livre do valor da moeda local – os burgueses cobram
tarefas de montagem em dólar e pagam em moeda local. Mais ainda: para garantir esses salários de

A indústria capitalista
chamada “da agulha” (têxteis
de todo tipo, de bolas de
couro, bolas de beisebol...),
por ter sido incapaz de se
mecanizar e menos ainda
de se informatizar durante
as últimas décadas, precisa
aumentar a taxa de mais-valia,
e assim prosperar dentro da
concorrência capitalista, com
a mão de obra mais barata
possível e em condições de
ser explorada no limite e sem
grandes riscos.
miséria,é preciso uma repressão anti-sindical feroz
e permanente, tanto legal (Ministérios dos Assuntos Sociais e da Justiça) quanto policial (a Polícia
nacional, as forças armadas, os “paramilitares” de
toda espécie perseguem os operários até nos seus lares). Acrescenta-se a isso uma miséria generalizada
da população, de tal sorte que qualquer trabalhador
possa, nesse nível, aceitar em qualquer momento
esses salários de miséria, e a precarização extrema
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do trabalho. Os diversos governos populistas têm
consciência de tudo isso, mas desempenham totalmente o papel que a burguesia impõe: continuam
falando da ‘causa popular’, sem nunca realmente
satisfazer nenhuma reivindicação e sem realizar nenhuma ação a favor dos trabalhadores, sobretudo
quando estes enfrentam os capitalistas. Na realidade, abusam do poder de Estado para realizar sua
própria acumulação e se aproximam da burguesia
para servir os interesses dela, contribuindo de forma alegre para a organização do principal projeto
daquela classe: preparar e garantir a exploração máxima possível nas zonas francas, que seguem sendo
construídas.

Os “empréstimos” do Banco
Mundial, as imposições
políticas do FMI e do BID,
as privatizações que se
somam ao desenvolvimento
desenfreado do capital
financeiro... foram importando
a famosa dívida que, no
final, é paga pelos pequenos
consumidores e, sobretudo,
pelos camponeses...
No entanto, para chegar a esse ponto, é preciso, antes de tudo, uma destruição gradual da economia nacional. No início dos anos 1980, começou
de fato a erradicação dos porcos crioulos (quem
sabe da importância desses animais no meio rural
poderá, sem dificuldade, entender o significado
desse massacre). Ocorreu em seguida a destruição
da economia açucareira: de país exportador, o Hai68 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

ti se tornou gradualmente país importador de açúcar. Hoje, importamos 100% do nosso açúcar de
consumo! Daí ao dumping do arroz, a negligência
para tratar a doença da banana e do café, o comércio de vestidos usados em detrimento do artesanato
de vestidos e calçados. Os “empréstimos” do Banco
Mundial, as imposições políticas do FMI e do BID,
as privatizações que se somam ao desenvolvimento
desenfreado do capital financeiro (a proliferação
dos bancos no Haiti!) foram importando a famosa
dívida que, no final, é paga pelos pequenos consumidores e, sobretudo, pelos camponeses por meio
do mecanismo do crédito, facilitando, desse modo,
o maior enriquecimento desses bancos.
Os balseiros “boat people” intensificaram então o seu movimento; a emigração para a República
Dominicana aumentou. O meio rural, já tão deteriorado, gerou mais migrantes que se concentram
nas cidades. Por ausência de desenvolvimento capitalista, eles formaram um subproletariado multiforme, constituindo-se desse modo um grande
exército industrial de reserva. Em outras palavras: a
“mão de obra barata” se ampliou.
Mas por que a mão de obra barata do Haiti
é a mais desfavorecida do continente? Por que esse
país é o mais destruído, o Estado que o governa, o
mais corrupto, e suas classes dominantes, as mais
repugnantes?
Para entender esta correlação de desastres, é
necessário uma pequena revisão histórica.
O regime escravista extremamente infernal
de St Domingue, radicalmente polarizava os interesses econômicos, dando lugar a ferozes lutas de
classes. As classes revolucionárias daquela época
aproveitaram uma conjuntura metropolitana favorável e fizeram uma revolução qualitativamente diferente das demais realizadas na América. Nela, não
só se desenvolveu o embate dos colonos crioulos
contra as autoridades realistas, mas também houve
o enfrentamento dos escravos e libertos contra os
colonos locais, sobre os quais se impuseram. Fato
único! Essa ruptura radical implicaria o estabele-

cimento de uma autonomia maior em relação ao
antigo sistema, tanto no nível econômico quanto
no cultural. A resistência foi generalizada; tratavase de um povo que pegou as armas: a revolução foi
exemplar! Até porque ela se exportou para o conjunto da América Latina.
No entanto, ela deixou o país devastado: todas as cidades foram incendiadas, todas as plantações, destruídas. Ademais, pelo fato de os colonos
terem sido eliminados, a acumulação do capital foi
drasticamente parada. Por outro lado, os Estados
Unidos, que ainda conservavam o sistema da escravatura (em pleno regime “democrático”, poderse-ia dizer), impuseram ao Haiti um embargo − o
primeiro na história moderna − de 60 anos! (Na
realidade, finalizado na Guerra de Secessão, isto
é, depois de 1863.) A França, para não ficar atrás,
acrescentaria uma dívida − também a primeira na
história moderna − de 150 milhões de francos ouro,
dívida esta que os governos haitianos levariam decênios para pagar, comprometendo mais de 65%
do orçamento nacional! - as classes dominantes em
formação debitariam a conta dos trabalhadores.
Estes resistiriam de modos diversos, por todos os
meios. A primeira grande revolta coletiva e amplamente organizada foi a do “exército dos famintos”,
também conhecida como ”a revolta dos Piquets”,
no Sul. Em 1840, esses pequenos camponeses, já
dominados e explorados, reivindicavam “terra para
quem nela trabalha”, atitude que foi denunciada,
sobretudo pelo historiador Beaubrun Ardouin,
como comunista e portanto, foi reprimida com
sangue, em 1843.
Depois da revolução mais progressista, o
Haiti se desenvolve como uma formação social bébil e bloqueada. No país, não são formadas classes
dominantes portadoras de uma dinâmica de futuro
que permitissem consolidar uma “Nação”. Apesar
do impulso que deixava em aberto a revolução de
1804, essa sociedade ainda não pode realmente se
desenvolver. O processo de descompasso foi se tornando mais grave e, depois de duzentos anos dessa

extraordinária epopeia, forçoso é constatar o estado
de desestruturação, deterioração, ausência de saneamento e gangrena em movimento.
Três períodos de tentativa de acumulação em
nível do Estado marcam o ritmo desses sobressaltos. O primeiro foi o do fim do século XIX, em

...os Estados Unidos, que
ainda conservavam o sistema
da escravatura (em pleno
regime “democrático”, poderse-ia dizer), impuseram ao
Haiti um embargo − o primeiro
na história moderna − de 60
anos!
que as “maiores famílias” da burguesia compradora
apropriaram-se de todos os mecanismos do Estado,
para pilhar, roubando e tomando terras de pequenos e médios camponeses. O processamento chamado “La Consolidación” seria a maior prova dessa
acumulação crapulosa. Depois viria a grande vaga
de pilhagem generalizada, “vitalício”, realizada pelos duvalieristas, construindo-se, desse modo, uma
burguesia burocrática tenaz. E, enfim, o período
populista contemporâneo que tampouco vai terminar sem deixar os seus traços. Tentando prosseguir
com a reprodução ampliada da burguesia burocrática e seguindo os passos populistas anteriores, a
”reconciliação” seria o novo verniz que lhes permitiria elevar-se na altura das classes dominantes,
a pilhagem tornando-se o meio para os novos pequenos burgueses potentes se mostrarem “dignos
de ser ricos”.
A fraqueza estrutural e a opressão internacional que, em sua própria gênese, teria marcado as
classes dominantes haitianas, impediam, portanto,
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qualquer desenvolvimento. O imperialismo europeu,
depois, o americano e, por fim, todos juntos, apropriavam-se da maior parte da mais-valia, muitas vezes
usando força, não apenas para explorar os trabalhadores e roubar terras e recursos disponíveis, mas também
para reprimir qualquer veleidade de desenvolvimento
de uma burguesia nacional, apoiando-se e ajudando a
criar uma série de intermediários locais tão dependentes, alienados, submissos e, além do mais, lacaios incapazes de propor nada do que não fosse rendição.
*
A falência é, pois, total. Porém, nessa mais franca
débâcle que transforma o Haiti no caso mais extremo
ou mais triste, conseguir-se-ia pelo menos uma coisa: a
mão de obra mais pobre, mais miserável e a mais barata. Chamam isso de “vantagem”.
Aí se juntam os vampiros! Com o disfarce de “dar
trabalho” – como na época colonial −, eles acodem.
*
Aristide havia assinado em Monterrey, no México, o acordo para estabelecer 18 zonas francas, das quais
13 ao largo da fronteira com a República Dominicana
e posto (na clandestinidade) a primeira pedra para a
sua inauguração em Ouanaminthe, região agrícola rara
nesse nordeste torrificado pela ocupação americana de
1915, com capital dominicano emprestado pelo Banco
Mundial. O quadro de Cooperação Interina (CCI em
francês) do governo Latortue tem-no relatado de forma cabal: a prioridade se dá para as zonas francas! O
círculo está, portanto, fechado. E sem perder tempo,
outras zonas francas se constroem: em Drouillard, em
Porto Príncipe, no noroeste; outras ainda estão para ser
instaladas: em Linthau, no caminho que conduz até
Tabarre, ainda em Porto Príncipe...
Com distintas sortes, os Acordos Hero Act,
Hope, CAFTA-DR, permitem a penetração das transnacionais sem nenhuma barreira, e a livre circulação
das mercadorias (enquanto os trabalhadores migrantes
são, eles sim, interceptados e martirizados em qualquer
ponto do planeta, como o demonstra a situação dos
trabalhadores haitianos na República Dominicana).
Esse desenvolvimento histórico, porém, não
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ocorre sem choques. Por causa desse processo destrutivo, a situação, além de estar deteriorada, é muito perigosa, visto que as classes dominantes e o seu Estado
reacionário tem, por um lado, criado uma relação de
classes extremamente antagônica, o que faz com que a
situação, a qualquer momento, possa se tornar explosiva; por outro lado, têm apresentado uma incapacidade
crônica e total para dar uma solução para a economia
e para a política.
Disso decorre a necessidade da ocupação econômica, política e militar.
“Thank you, Mister Clinton” (Obrigado, Senhor Clinton), essa frase foi proferida por Aristide,
quando voltou ao Haiti, acompanhado por 20 mil
soldados norte-americanos, e abriu as portas para o

“Thank you, Mister Clinton”
(Obrigado, Senhor Clinton),
essa frase foi proferida por
Aristide, quando voltou ao
Haiti, acompanhado por 20 mil
soldados norte-americanos,
e abriu as portas para o ciclo
de ocupações “legais”, sob o
mando da ONU, em 1991.
ciclo de ocupações “legais”, sob o mando da ONU,
em 1991. Disfarçadas com distintas roupagens –
“ajuda humanitária”, “democracia”, “restauração da
democracia pelos países amigos” – as ações visaram
na realidade controlar a situação construída como
foi visto por uma história de larga duração. Dominadas, por meio de massacre e de terror, as massas
foram levadas ao empobrecimento extremo, mas
elas são demasiadamente ruidosas e podem se tornar

consciente do bem-estar dos dominantes neste país
devastado.
Sim, as tropas da ONU trazem a paz! Porém,
aquela dos cemitérios. A “paz” que precisam os imperialistas e os burgueses locais. A “paz” com o único objetivo de assegurar a implantação desse projeto
tão calculado há muito tempo e tão difícil para se
estabelecer: a exploração máxima dessa mão de obra
barata.
Para as massas, nenhum serviço de base é oferecido (nem água, nem eletricidade, nem habitação,
nem saneamento, nem saúde, nem previdência, nem
transporte público, nem lazer...) Aqui o capitalismo
é árido. Escravista?
Eis o projeto que as tropas latino-americanas,
incluindo as forças brasileiras de Lula, defendem.
Também com os enfeites que propõem. Porém, que
não têm mais importância.
Antes, as ocupações ocorriam com tropas
americanas e brancas. Depois, conscientes da importância ainda viva do fenômeno epidérmico no Haiti,
vieram os soldados “da ONU”. Eles eram principalmente negros, sendo ou não norte-americanos.
Alguns tinham origem haitiana. Com esse “disfarce
indigenista”, perambulavam pelas favelas e vilas miseráveis, com metralhadoras nas mãos.
Hoje, as tropas latino-americanas aparecem
como uma “mobilização salvadora”, em nome de
partidos de trabalhador, partidos de luta, de frentes
populares... Lula, Evo, Kirchner, Tabaré Vasquez,
Correa, Bachelet... estão contraditoriamente reivindicando contra o sistema que também oprime aos
seus respectivos países.
Todos teriam caídos na armadilha dos crédulos? Ou muito conscientemente utilizam esses enfeites para melhor acessarem também no rango dos
dominantes?
Será que todos dominam as suas decisões, ou
as suas Forças Armadas não seriam apêndices da dominação imperial? O fato de Pinochet não ter podido ser julgado no Chile descreveria uma relação
de força desigual demais? Também são as mesmas

Forças Armadas que reprimem no Rio, em Porto
Alegre... Recentemente em uma entrevista um oficial disse que as tropas brasileiras iriam ao Haiti para
“treinamento”.

Essa solidariedade, nós a
rechaçamos com todas as
nossas forças! E apelamos
aos trabalhadores e ao povo...
para se oporem a ela...
A situação é bastante complexa e é difícil.
A “solidariedade” existente, a pretexto de
“país” do “Sul”, não é, portanto, senão uma solidariedade de classes dominantes de país com país,
mandada pelos vampiros transnacionais.
Essa solidariedade, nós a rechaçamos com todas as nossas forças! E apelamos aos trabalhadores e
ao povo brasileiro, tanto quanto aos trabalhadores
e aos povos do mundo, para se oporem a ela com a
maior determinação e veemência! Trata-se de uma
luta comuna em que outra cooperação é possível,
tal como se se unissem todos os operários, trabalhadores e povos, natural e fundamentalmente irmãos, na agricultura, medicina, construção urbana,
francos risos, danças e canções de libertação, em
produção coletiva e trocas iguais. Pv
ABAIXO O PROJETO IMPERIALISTA
E BURGUÊS DE EXPLORAÇÃO!
ABAIXO A SOLIDARIEDADE DAS
CLASSES DOMINANTES!
ABAIXO A OCUPAÇÃO DO
HAITI PELAS FORÇAS DA ONU!
VIVA A SOLIDARIEDADE DOS
TRABALHADORES E POVOS DO MUNDO!
Jacques Roumain escreveu este artigo para o Batay
Ouvriye.
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Declaração de Batay Ouvriye

DECLARAÇÃO
APÓS O TERREMOTO DE 12 DE JANEIRO DE 2010

E

ntre palavras vazias do governo e atos concretos de imposição por parte dos imperialistas, o
povo atordoado…
O caos, a desolação geral, a dor de cabeça e,
sobretudo, o sofrimento… ultrapassam o dizível.
Daquele terremoto de 12 de janeiro de 2010,
ficarão imagens que torturarão por bastante tempo
o espírito, e memórias inacessíveis: de mortos tão
queridos, de cidades agora fantasmas, de risos desvanecidos…
Mas é necessário, apesar de tudo, manter a
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cabeça fria; é obrigatório enfocar os problemas reais, para visualizar uma saída.
Para começar, descartar a interpretação que
nos deixa acreditar que foi Deus que agiu, que
se trata de uma “maldição”… Essa consideração,
muito forte nesse povo tão crente, não deixa ver,
entretanto, as verdadeiras causas que são totalmente naturais e que, de certa maneira, foram previstas
por especialistas. Por um lado, colabora fortemente
para aumentar a resignação diante de tal “ato divino”, deixando-nos incapazes e dando lugar, as-

sim, a uma alienação; por outro lado, encobre a
ausência e a irresponsabilidade do Estado que foi
devidamente advertido e poderia ter feito o possível, mesmo com sua parca capacidade, para tentar
resolver ao menos algumas das consequências. Ele
não fez nada!
Mantenhamos, pois, a cabeça fria – dentro
do possível − e enfoquemos os verdadeiros problemas para, então, desembocar em reais soluções.
Três eixos nos ajudarão a esclarecer a situação:
• Contexto e momento em que o terremoto nos
sacudiu.
• Alguns perigos que temos diante de nós.
• O que fazer para superar tão enorme desafio? A
partir do interesse de que classe?
CONTEXTO E MOMENTO EM QUE
O TERREMOTO NOS SACUDIU
Há algum tempo, o governo, junto com a
burguesia e seus tecnocratas, falava de uma “reativação da economia do país”. Na realidade, os
mesmos que, nos anos 1980, sob comando de Jean-Claude Duvalier, criticavam veementemente o
Plano Americano para o Haiti, são os que, hoje,
apresentam-no como salvador e falam de aplicá-lo
sem mudar uma só vírgula! Desse “plano”, saiba-se
que não só fracassou completamente (foi ele que
nos trouxe até o ponto em que estamos agora) mas,
além de tudo, em sua desagregação monumental,
as classes dominantes e seu Estado reacionário nem
sequer puderam aplicá-lo devidamente. Hoje, com
o agravamento da crise, a situação piorou. Esse marasmo econômico vem se agravando com a última
temporada de ciclones de 2008: não só a construção de infra-estrutura anunciada nunca se realizou
como o governo nunca conseguiu explicar o desaparecimento de uma quantia substancial de dinheiro que havia sido arrecadado para resolver aquilo.
Outra característica do momento era a conjuntura política: estávamos tanto na mesma crise
global de representatividade como na de legitimi-

dade na cabeça do Estado. As eleições de abril de
2009 para o senado e o índice ridículo de participação (em torno de 5%) comprovam isso. Outras,
de deputados e prefeitos, tão demagógicas, aconteceriam no final de fevereiro. Hoje, foram canceladas, bem na hora! Mas já muitíssimos conflitos
iam surgindo com o Executivo, que tratava de obter maioria quase completa nas duas câmaras e, assim, assegurar sua permanência, preparando então
as eleições presidenciais do final do ano com um
aparato totalmente voltado à sua causa. Um partido chamado “Unidade”, composto dos mais vis
representantes da corja mafiosa e criminosa, era o

...encobre a ausência e
a irresponsabilidade do
Estado que foi devidamente
advertido e poderia ter feito
o possível, mesmo com sua
parca capacidade, para tentar
resolver ao menos algumas
das consequências. Ele não
fez nada!
escolhido por Prevel para confirmar a “continuidade” desse processo de entrega total ao projeto neoliberal a parte mais desprezível do imperialismo
em que salário mínimo cruel (menos de 2 dólares
por dia!), desemprego catastrófico e dominação-repressão extrema eram as características mais óbvias.
Para defendê-lo e assegurar sua implementação,
diante da incapacidade crônica das classes dominantes haitianas e de seu Estado reacionário, as forças militares da ONU estavam abertamente e, sob
pretexto de terem sido “chamadas” pelos mesmos
dirigentes haitianos, tinham já 6 anos de ocupação
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concreta. Seis anos em que a repressão ia sempre
aumentando e o papel dessas forças de ocupação,
ampliando-se mais a cada dia.
Essa “continuidade” que assegurava Prevel
chegava a um momento de enorme antagonismo
entre os políticos burgueses que defendem as diferentes frações dominantes, a tal ponto que várias
dessas organizações, partidos ou plataformas de
“oposição” planejavam não participar dos próximos comícios de fevereiro alegando fraude desde
o início do processo eleitoral. O principal e verdadeiro “chefe” desse processo dominante, o imperialismo (particularmente o americano), certamente
tinha algumas contradições com o estado tão mafioso e criminoso ao qual tinha chegado o executivo prevalista e pelo fato de que… indicava haver
ainda mais! Mas no momento mais recente do qual
falamos, era sustentado ainda claramente, assegurado pela presença dos militares internacionais e a

submissão tácita do comando brasileiro.
Tudo isso nos faz lembrar que estávamos em
um momento realmente explosivo de verdadeira
batalha política entre as frações dominantes. O terremoto de 12 de janeiro, apesar de mascarar, de
certa maneira, essas contradições, na realidade não
as elimina de forma alguma. Várias dessas plataformas de “oposição”, de fato já pedem agora mesmo
a renúncia de Prevel ou, ao menos, a “ampliação
do governo”.
Frente a tudo isso, estavam as massas populares. Em várias ocasiões elas mostraram que o que
se travava nos arredores do poder não era de seu
interesse. Sua desdenhosa e forte ausência nas últimas eleições de abril de 2009 foi sumamente clara.
Demonstraram assim sua compreensão das diferentes “jogadas” dominantes: estabeleceram-se longe
delas. E, pouco antes de 12 de janeiro, salvo uns
oportunistas que apoiavam o processo dominante,
Luciana Lima/Divulgação

O terremoto de janeiro de 2010 causou a morte de mais de 200 mil haitianos.
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a grande maioria dos trabalhadores e das massas
populares em geral se preparava, em silêncio, para
boicotá-lo.
Essa atitude, no entanto, implicava contradições de peso. Por um lado, via-se claramente que o
Executivo não podia continuar governando daquela maneira, mas entendia-se também que a engre-

Diante de todas essas
reivindicações igualmente
legítimas e justas, o poder
não teve outra resposta a não
ser, sempre: a repressão! Seja
pela polícia nacional, seja
pela Minustah...
nagem em que se encontrava não lhe permitia sair
daquilo. Por isso, não tinham solução e estavam,
então, acabados e a putrefação chegava a ser definitiva. Mas, no que lhes correspondia, as massas se
davam conta também de que essa putrefação estava levando o país − e elas mesmas, sobretudo − ao
abismo. A falta de uma capacidade subjetiva de se
opor era então manifesta.
Apesar disso, no que podiam, de uma maneira
certamente ainda parcial e atomizada mas decidida,
combatiam. E essa era uma das características mais
importantes daquele momento: o brotar da MOBILIZAÇÃO. Houve brutal mobilização da fome em
abril de 2008, a forte mobilização dos operários da
área têxtil para o aumento do salário mínimo para
200 gourdes, a dos que tinham perdido dinheiro
e pertences naquelas fraudulentas cooperativas, a
mobilização dos empregados de serviços públicos
a respeito do salário que não lhes pagavam havia
meses, as decididas mobilizações dos estudantes, e
as fortes mobilizações globais tanto frente ao pro-

cesso de privatização dos serviços públicos como
contra a ocupação… Diante de todas essas reivindicações igualmente legítimas e justas, o poder não
teve outra resposta a não ser, sempre: a repressão!
Seja pela polícia nacional, seja pela Minustah, uma
só resposta: REPRESSÃO! Outra reação que nos
mostrava o grau de sofisticação em que se apoiava
esse poder, então completamente reacionário. E, de
repente, começou-se a conhecer, de novo, a época
de assassinatos, tão ligada ao período duvalierista.
Assassinatos políticos de militantes progressistas
que encabeçavam as diferentes lutas mencionadas.
Temos que nos lembrar claramente desse
contexto no qual estava a formação social haitiana
quando o terremoto de 12 de janeiro nos sacudiu.
E saber que, mesmo que agora escondido sob a dor
e a pena, o caos e a incapacidade para que nós do
povo o vejamos… o entrevejamos, o dia de hoje,
mesmo o amanhã, não desapareceu.
Ao mesmo tempo, temos que ter clareza das
contradições no flanco inimigo. Temos que estar
conscientes de que vão voltar a utilizar essas contradições para, novamente, tentar nos mistificar.
Mistificar-nos para, precisamente, tentar encobrir
as contradições fundamentais que nos diferenciam
fundamentalmente deles. Ainda que a contradição
Lavalas-GNB haja desaparecido quase por completo, ainda que aquela Lavalas-Lespwa esteja se desvanecendo, ainda que a “oposição” burguesa não
esteja tão ativa frente a essa catástrofe “comum”,
apesar de que hoje talvez haja dificuldades para se
construir outras… sempre terão que propor outra
para nos dividir. E o populismo, por natureza, voltará a fazer valer seu peso.
As contradições das massas populares com
seus inimigos de classe, apesar do desvio objetivo
que traz o terremoto, tornam-se explosivas na formação social haitiana! A qualquer momento, uma
rebelião é possível!
Nesse marco, da mesma maneira que o terremoto aplanou o terreno para se ampliar outra
alternativa política, dessa mesma maneira, se não
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chegar a se realizar, a putrefação levará a formação
social haitiana que nos ocupa a um abismo infinito.
O atraso pode ser então fatal!
É nesse contexto tão complexo − e complicado − que, em um minuto, o terremoto e sua devastação tão profunda surgiram… Dupla situação.
ALGUNS PERIGOS QUE
TEMOS DIANTE DE NÓS
No marco da situação geral de que acabamos
de nos lembrar, no marco do projeto de dominação
e de exploração sem limites que têm o imperialismo e as classes dominantes (e que está!), apesar de
todos os tipos de “ajuda” que estão fornecendo, a
miséria irá aumentar. Algumas fábricas têxteis, por

Os norte-americanos,
por exemplo, principais
protagonistas desse
“humanitário”, chegaram com
uma força militar descomunal!
Eles têm mais de 16 mil
combatentes! Chegam por
terra ou em navios de guerra,
com materiais de guerra,
saindo de porta-aviões.
exemplo, reabriram suas portas e ali, com o mesmo
salário, foram dobrados os níveis de produção; dizem os donos que “há atraso”! Certos comércios,
serviços e empresas locais se aproveitam da situação
para não pagar o salário mínimo que lhes corresponde, alegando que “não podem”!
Enquanto isso, o imperialismo invade cada
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dia mais e com mais força. Certamente, sob a inesperada cobertura de “ajuda humanitária”. Realmente, nas condições em que se encontra o país,
necessitamos de uma ajuda “humanitária”; entretanto, necessitaríamos verdadeiramente é de uma
real solidariedade. Hoje em dia, tal como está, o
mundo não permite manifestar-se em grande escala tão alto – e natural – grau de humanidade;
mas, existe, sim. Vários camaradas da nossa classe, do nosso campo, se mobilizam e continuam se
mobilizando no marco dessa solidariedade da qual
estamos falando. Eles acompanham umas posições
políticas, cientes do que está acontecendo globalmente, da maneira que acontece e, com isso, participam ativamente para esclarecê-lo ainda mais.
A “ajuda humanitária” que encontramos hoje
é uma com a qual se faz o possível para encontrar
mortos, tratar enfermos, cuidar de crianças…; para
isso, mandam-se doutores com medicamentos, comida, água, barracas improvisadas… Mas isso é a
cobertura. Seriamente e a longo prazo, é uma “ajuda” que utilizam para consolidar sua dominação e
aprofundá-la ainda mais. Os norte-americanos, por
exemplo, principais protagonistas desse “humanitário”, chegaram com uma força militar descomunal! Eles têm mais de 16 mil combatentes! Chegam
por terra ou em navios de guerra, com materiais de
guerra, saindo de porta-aviões. Porta-aviões! Querem dizer aviões, pois em outras palavras: bombardeio a qualquer momento… Eles patrulham tanto
durante o dia como à noite e, sob o pretexto de
levar “segurança”, controlam qualquer reunião em
espaços públicos, sobretudo em bairros populares.
Ao mesmo tempo, está claro que essa “ajuda”
– entenda-se: essa implantação do controle territorial – corresponde aos objetivos geopolíticos desses
imperialistas no marco de seu plano de controle da
região, como deixam claramente entender tanto a
permanência das diferentes bases na América Latina, como a reativação da Quarta Frota, como os
últimos acordos firmados por Obama com Uribe
na Colômbia. O Haiti vem a representar um pon-
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“A ‘ajuda humanitária’ que encontramos hoje é uma com a
qual se faz o possível para encontrar mortos, tratar enfermos,
cuidar de crianças…”

to-chave inesperado (mesmo que há muito tempo
desejado), central. Passando pela dependência que
estão desenvolvendo no povo por meio desse processo afinal tão desumanizador, transformam abertamente a ocupação em uma tutela que pretendem
que seja definitiva (o tempo “útil”, dizem agora).
Nesse sentido, as palavras do primeiro ministro
fantoche, “é verdade, estamos perdendo ‘um pouco’ da nossa soberania”, são pura mentira. Hoje, no
Haiti, perdeu-se completamente toda a soberania!
Recorde-se também que essa dominação já
fracassou completamente. Foi ela precisamente que

nos levou à situação caótica vigente. Por isso, devemos nos perguntar: a “reconstrução” da qual se
fala será em favor de quem, de que pessoas, de que
classe? Nós temos claro: essa reconstrução estará
sendo feita contra nós! Para começar, como já estão

O próprio Clinton acaba de
se desmascarar esclarecendo
para os capitalistas que “é o
momento de fazer dinheiro no
Haiti”.!!!
concretamente praticando os burgueses-gerentes
daqui, representantes incondicionais dos interesses
das multinacionais, será com o salário de miséria
que conhecemos. O próprio Clinton acaba de se
desmascarar esclarecendo para os capitalistas que “é
o momento de fazer dinheiro no Haiti”.!!! …Com
o salário de real miséria que conhecemos, e o saque das últimas reservas naturais que restam neste
território tão destruído. Paralelamente, farão isso
sustentando esse sórdido aparato estatal em vigor.
Com a presença reforçada de sua força militar, é,
portanto, sobre essa completa podridão que irão se
apoiar, enquanto vão implementando rapidamente
sua substituição por coordenações internacionais.
Junto com a preocupação moral que têm de resolver e apoiados em uma propaganda mistificadora
de alto grau, continuam avançando nesse projeto
histórico que levam por natureza.
Considerando as contradições que têm com o
Estado mafioso e criminoso que ao mesmo tempo
suportavam, pergunta-se então: quais são os ajustes concretos que eles têm em mente, quais são os
interesses precisos que estão se articulando agora?
Essa “ajuda”, com a agressividade tão óbvia
dos norte-americanos, supõe contradições também
entre os diferentes países imperialistas. Certamen-
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te, a hegemonia norte-americana tende a diminuir
as contradições em curso. Mas isso não nos deve
distrair. Devemos entendê-las pelo que são e ser
vigilantes diante delas. Perigo de igual magnitude:
por cima das decisões dos haitianos, os imperialistas vão tentar decidir somente entre si, mesmo que
cada um fale de fazê-lo “junto às instituições legais
vigentes”.
Ao lado do Estado podre precisamente “vigente”, isso nos leva diretamente ao uso das ONGs.
Elas que sempre desviaram as massas populares de
suas mobilizações de luta, elas que sempre trouxeram uma diferenciação de salário de seus empregados locais, o que ajudava a afastá-los paulatinamente de suas origens de classe, elas que se impuseram
em tudo o que se referia à saúde, à educação… ao
social em geral, representam hoje outra forma que
tomará a tutela.
Para superar esse tão enorme desafio que se
nos apresenta , há que se levar em conta todos esses
perigos.

ca, articular da melhor forma possível agitação e
propaganda. A melhor forma encontrada deverá
buscar fazer com que as massas estejam dispostas a
entender a situação, com o objetivo de que estejam
dispostas a enfrentá-la.

O QUE FAZER PARA
SUPERAR ESSE DESAFIO?
A PARTIR DO
INTERESSE DE QUE CLASSE?

Nossa presença direta entre as massas, a presença direta de todos os trabalhadores, dos operários mais conscientes, de cada progressista consequente, deve permitir avançar rumo a essa meta.
Não deve haver “espera” estática com relação à
chamada “ajuda”, muito menos desânimo de nossa
parte. O inimigo conta com nosso desânimo, conta com que fiquemos esperando, conta com que as
massas dependam dele − dependência essa que de
fato aumentará se deixarmos que escape de nós o
controle desse processo.
Certamente, temos que viver! Ainda mais depois de tão terrível catástrofe. Mas nossa vida como
trabalhadores, como povo, é também uma batalha!
Ainda mais depois de uma catástrofe assim. Na
nossa estratégia de vida, na nossa estratégia para
aplicar a linha correta do momento, devemos dar
grande importância aos perigos que mencionamos
anteriormente. Temos que permitir que o verdadeiro “jogo” que se está travando seja entendido,

Desde o começo do período histórico que
se abriu com a saída de Jean-Claude Duvalier em
1986, o desafio já era muito grande para as massas
populares, os trabalhadores, a classe operária. Hoje,
é ainda mais. É imprescindível, então, reunir toda a
nossa coragem para enfrentá-lo devidamente.
Mencionamos alguns importantes perigos.
Para enfrentá-los, devemos permitir que sejam
entendidos rapidamente e bem. Neste momento,
com as terríveis consequências do terremoto, não
será fácil. Teremos que encontrar a melhor forma
de transmitir nossas mensagens e articulá-la com
a concreta realidade vivida de cada lugar, em cada
momento. Articular a compreensão da situação
com a obrigação de enfrentá-la: hoje, como nun78 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

O inimigo conta com
nosso desânimo, conta
com que fiquemos
esperando, conta com que
as massas dependam dele
− dependência essa que de
fato aumentará se deixarmos
que escape de nós o controle
desse processo.

de todas as formas possíveis, com nossa presença
direta nos bairros ainda em pé, nas praças públicas
ocupadas, nas fábricas e indústrias já em funcionamento, na imprensa, dentro de nossas próprias
famílias… em todos os lugares devemos revelar e
denunciar a tão terrível catástrofe que nos espera e
que planeja destruir o que resta de nosso país.
Como já foi dito, estão se impondo muitíssimas coisas negativas. Para enfrentá-las, deve-se ter
como eixo central os interesses dos trabalhadores,
de uma maneira positiva. Terá de se transformar o
negativo em positivo. Para isso, de novo, os interesses dos trabalhadores têm de estar à frente. Para
isso temos que refletir a respeito e entender como
eles vão ser afetados pela catástrofe, o que nos exige
calcular as consequências materiais, econômicas e
políticas do terremoto e também como as classes
inimigas pretendem tirar vantagem e se organizam
para isso. Nossa presença militante entre as massas deve, enfim, se expor rapidamente e com muita
força no próprio cenário político.
Enquanto isso, e em todos os momentos que
ainda estão por vir, entre nós das massas, deve existir e se desenvolver ainda mais uma solidariedade a
todo momento e de toda forma. Isso nos exige reunir iniciativas país afora. Isso, por sua vez, nos pede
que possamos receber a solidariedade que provém
de nossos camaradas, amigos, aliados. Temos que
nos organizar para isso. Outra vez, deixamos clara
a diferença entre essa solidariedade e a “ajuda” que
dão os imperialistas. Certamente essa solidariedade representará muito pouco diante da “ajuda” que
chega, mas é fundamental. Devemos considerá-la
com um espírito de luta, ao mesmo tempo que com
a meta de construir o Campo do Povo, único campo que poderá tirar o país do abismo em que se encontra, único que poderá tirar a humanidade dessa
tragédia de hoje em dia.
Entretanto, apesar de sabermos de todos os
problemas que essa “ajuda” implica, apesar de estarmos conscientes dos desvios que ela traz consigo,
devemos encontrar uma maneira de torná-la rentá-

vel para nós, das massas populares. Para começar,
devemos lutar para que ela chegue aos lugares onde
estamos, a todos os lugares onde é necessária. Daí,
quando ela chegar, devemos estar preparados para
recebê-la e distribuí-la. Devem existir comitês para
isso. Esses comitês devem ser autônomos; deixando, assim, bases para a construção-desenvolvimento de organizações autônomas das massas populares. Ali, também, temos que lutar contra aqueles
que se organizam unicamente para tirar benefício
próprio, aqueles que se caracterizaram como os
canalhas de sempre. Nessas circunstâncias tão terríveis, dentro do possível, deve-se convencer aos
que possam ter alguma consciência de que não está
correto, integrá-los em nosso processo e, aos que
insistem, combatê-los contra suas ações de uma
forma boa. Nossos comitês devem ser honestos,
sérios, claros, coletivos, organizados da melhor forma, firmes, dinâmicos e combativos. Combativos
já que, além das agitações negativas do momento
entre gente alienada das próprias massas, teremos
que enfrentar, sobretudo, a ofensiva das classes dominantes, no marco de seu projeto de dominaçãoexploração que ainda e, talvez mais do que nunca,
está de pé. Para isso, nossos comitês de recepção da
“ajuda” devem ser transformados conscientemente

...nossos comitês de
recepção da “ajuda”
devem ser transformados
conscientemente em comitês
de luta.
em comitês de luta. Seja como brigada de resistência frente aos canalhas, seja − outra vez e sobretudo − frente às manobras das classes dominantes e
seu Estado reacionário que, por exemplo, sabemos
que já estão planejando nos colocar em “campos
de desgraçados”, longe da cidade, longe de onde

PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

79

morávamos, sem nenhuma preocupação com como
e onde trabalharemos; locais sem escolas, sem falar
em universidades ou outros centros sociais da nossa conveniência…, sem preocupação alguma com
como vamos viver.
Para tudo isso, além de colocar de pé o mais
rápido possível nossos comitês, temos que já indicar uma coordenação efetiva deles, no marco de
nossa batalha tanto hoje como para o futuro. Para
tudo isso, os principais responsáveis, devidamente

...a reforma agrária tem que
se efetuar já e solidamente,
as escolas devem evoluir de
maneira totalmente positiva
para nós, assim como a
universidade, nossos bairros,
nossos salários, os serviços
públicos destinados a nós…
escolhidos por todos, têm que desde já centralizar e
sintetizar as demandas, desejos e reivindicações de
todos e devolvê-los de maneira organizada a todos,
então mais avançados e projetados. Assim, tornaremos nossa prática interna mais dinâmica, de tal
forma que, uma vez melhor organizados e fortes,
consigamos fazer frente corretamente ao inimigo e
seu projeto adversário.
Devemos estar cientes também de que, em
sua lógica raquítica, as classes dominantes expuseram que: Porto-Príncipe está destruída, o que quer
dizer “o país está destruído”! Não temos que ficar
nela! Essa lógica, além de se basear na incapacidade
do Estado, tende a favorecer ainda mais seu desejo
de centralização do poder, seu objetivo de manter o
próprio poder, graças às forças armadas estrangeiras
de todo tipo mais concentradas ali. Não temos que
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ficar nela! Devemos difundir e aplicar nossa compreensão da situação e nossa concepção de ação em
todo o país, sobretudo o território! Os militantes e
trabalhadores conscientes devem se aproveitar do
movimento centrífugo de grandes massas para levar
aonde quer que seja a compreensão e a mobilização
adequada.
Junto a tudo isso, devemos o quanto antes
avançar nas lutas globais que nos diziam respeito
e que, mais do que nunca, devem estar em vigor.
Contra a privatização, contra a dominação… Contra a ocupação! Paralelamente, e ao mesmo tempo,
voltar tanto quanto for possível, com as principais
reivindicações de cada classe de nosso Campo, de
cada setor das massas populares. De fato, a reforma
agrária tem que se efetuar já e solidamente, as escolas devem evoluir de maneira totalmente positiva
para nós, assim como a universidade, nossos bairros, nossos salários, os serviços públicos destinados
a nós… e para começar: todo mundo deve estar trabalhando! E assim todos os que tenham capacidade
de trabalhar terão seu futuro assegurado, dentro de
um plano geral e bem articulado entre o trabalho
agrícola, o industrial, o de serviços e o técnico. Um
plano geral com os interesses dos trabalhadores assegurados e de uma maneira adequada, sob controle dos trabalhadores, sob nosso controle.
Para que tudo isso aconteça, temos que ter
muita clareza de que: o Estado presente não poderá
fazer isso, não vai querer fazer, não é o nosso Estado, não é o Estado dos trabalhadores. Ao contrário:
é um Estado burguês, um Estado das classes dominantes, um Estado proimperialista, um Estado
contra os trabalhadores, contra o povo. O contexto
no qual o terremoto nos sacudiu e que lembramos
mais acima nos pode facilmente evidenciar isso.
Este Estado não está aí para realizar nossos interesses, para nos permitir alcançar nossos objetivos,
nem mesmo minimamente. Se quisermos conseguir concretamente a realização de nossos interesses a curto, médio e longo prazo, precisamos de
outro Estado! Precisamos do nosso Estado!

Divulgação

Palácio do governo do Haiti destruído pelo terremoto.

Como facilmente se entenderá, tudo isso terá
que ser batalhado. A “reconstrução” da qual falam
acontecerá em um terreno político nacional concreto. Como já mencionado, as classes dominantes,

...as classes dominantes,
junto com o imperialismo,
estão trabalhando para criar
condições para consolidar
sua própria política.
junto com o imperialismo, estão trabalhando para
criar condições para consolidar sua própria política.
Elas não têm nenhum interesse em que a “reconstrução” se dê fora desse plano, com nossos interes-

ses à frente. São eles que, já faz mais de duzentos
anos, “construíram” este lixo que temos hoje. Nós
temos que enfocar a construção de nosso país com
nossos interesses à frente, a partir dos interesses das
massas populares, dos interesses dos trabalhadores.
Isso nunca foi feito aqui. E essa é a única solução
para tirar o país do abismo aonde o levaram.
Para isso, temos que ter e desenvolver nossa
linha estratégica e tática. Sair das reivindicações de
hoje, indicando nossos objetivos de longo prazo,
com uma linha tática e uma articulação precisas.
Por exemplo, se quisermos chegar ao controle dos
trabalhadores de que falamos e que todos nós desejamos, vamos, depois de tão terrível catástrofe,
voltar a aceitar na área têxtil os miseráveis 125
gourdes que já nos tinham imposto? E os outros
trabalhadores, aceitarão voltar com os tão miseráveis 200 gourdes impostos? Não! Desde já, o salário
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não pode mais ser de miséria como antes! Para que
nós mesmos possamos sair desta situação de calamidade em que nos encontramos hoje, teremos que
batalhar! Batalhar para que possamos sair disso nós
mesmos, sem ficar esperando sempre que venham
nos “ajudar”. Ainda que possamos, por necessidade
extrema, aceitar que venham nos apoiar hoje, temos que encontrar uma maneira de sair desta eterna situação à qual eles mesmos nos levaram, sair
desta situação em que os burgueses sempre fazem
o que querem conosco e em que o Estado não faz
mais do que apoiar esses sanguinários!

...temos que encontrar
uma maneira de sair desta
eterna situação à qual eles
mesmos nos levaram, sair
desta situação em que os
burgueses sempre fazem
o que querem conosco e
em que o Estado não faz
mais do que apoiar esses
sanguinários!
Lutando para nossas reivindicações imediatas, nos organizaremos para mais adiante.
Operários, trabalhadores e progressistas consequentes devem trabalhar sem trégua para que
todas as massas populares se interessem por essas
questões fundamentais e se envolvam, decididamente, para resolvê-las, saindo, para começar, da
lógica de esperar que façam por nós já que claramente nos damos conta − sabemos muito bem, pois
já estávamos experimentando no período anterior
ao terremoto − que seu plano, parcial ou global,
não é o nosso.
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Tendo claro e desde já assumindo que nossa
real construção-reconstrução se encaixa principalmente em nosso plano estratégico, não podemos
deixar de estar presentes nessa questão agora,e deixando simplesmente que os imperialistas, junto
com a podridão do Estado daqui, se encarreguem
de desenvolvê-lo sozinhos e, dessa maneira, facilmente levem o seu.
De saída, devemos reconhecer que essa reconstrução é não só física (infra-estrutura, serviços
que nos devem devolver, bom e correto hábitat,
transporte já adequado, estudadas e fluidas relações
entre as diferentes partes da cidade que nos dizem
respeito…) mas também, e sobretudo, são todas
aquelas relações sociais: o projeto de reconstrução
é antes de tudo social. Com uma nova concepção
do desenvolvimento agrícola e industrial, suas articulações, onde um Estado forte e capaz decidirá de maneira autônoma das formas concretas de
mobilização do Capital, com uma tão nova e radicalmente diferente política estrangeira, começando
pela desocupação do país, recobrando assim sua
soberania integral: soberania administrativa, soberania alimentícia, soberania completa no marco de
nossas decisões fundamentais… Soberania política!
Dentro de e para tudo isso, são necessárias
novas relações sociais na produção e na vida em
geral. Se esse novo Estado então continuar precisando de uma “ajuda”, o que talvez possa continuar
ocorrendo, será segundo uma nova concepção em
que a prática em curso será, como já dissemos, de
solidariedade real, aquela que existe entre trabalhadores, entre povos naturalmente irmãos.
Sem essa batalha, o Estado no “poder” será
sempre lacaio e vil. Com este atual, a “reconstrução” será tida com uma dependência fatal, sob uma
ocupação efetiva transformando-se em tutela objetiva, que aumentará dia a dia, apesar de todas as
palavras mistificadoras dos “governantes”, as quais
simplesmente expressam que eles ainda não receberam a quantia esperada para encher seus bolsos.
Com os interesses dos trabalhadores sempre

à frente, nós do Campo do Povo, juntos, realizaremos a devida reconstrução. Em Batay Ouvriye,
trabalhamos nesse sentido. Nossa prática frente à
catástrofe deve nos levar juntos no cenário político.
Da mesma maneira, nossas práticas frente à catástrofe devem se integrar àquelas que sempre tivemos, enquanto elas mesmas devem brotar de novo:
duplo movimento, única maneira de invadir este
cenário político de forma realmente autônoma. Pegar o inimigo pelo chifre − trata-se disso.
Com a mesma concepção dialética, a prática
de luta a respeito deve ser levada também em território internacional. Bem articuladas, as duas têm
que encontrar já mesmo um ritmo de novo em fase.
Todas as organizações progressistas do país deveriam estudar essa proposta transitória e, dentro do
possível, começar a aplicá-la agora mesmo cada vez
que acharem adequado. Uma coordenação efetiva
será requerida então de forma adequada, respeitando a autonomia de cada um, mas claramente como
passo adicional, importantíssimo entretanto, na
formação do Campo do Povo.
Temos que dizer que tal prática está já em
curso, não só no terreno mesmo mas também internacionalmente. A real solidariedade está em
andamento na América Latina, Europa, África…
e até nos Estados Unidos. Já é feita incluindo ao
mesmo tempo aproximações políticas, iniciais ou
confirmando o que tenha sido anteriormente estabelecido. Juntos, com nossos camaradas solidários,
continuamos avançando firmemente.
Enquanto isso, no interior do país, nós, operários, trabalhadores de todo tipo, progressistas
consequentes, temos que continuar avançando na
luta de agora e rumo ao objetivo de nossas metas
mais profundas. O inimigo tem atualmente uma
capacidade repressiva altamente maior, graças a
todas as forças armadas que desembarcaram sem
pedir permissão, sob o pretexto de “ajuda humanitária”. Mas, justamente, para podermos continuar
vivos politicamente falando, é só avançando que
asseguraremos essa capacidade.

Sem trégua e com força, devemos deixar claro para
todos contra o que lutamos.
Sem trégua e com força, devemos deixar claro para
todos AQUILO por QUE lutamos.
Sem trégua e com força, AGORA mesmo
Rapidamente e sempre devemos esclarecer para todos o que estamos fazendo.
Enquanto fazemos com que mais gente se uma a
nós nisso.
De uma maneira estruturada e bem-organizada.
Sem trégua e com força, lutemos RUMO à VITÓRIA!

VIVA a LUTA do POVO HAITIANO!
VIVA a LUTA dos
TRABALHADORES!
VIVA a LUTA da CLASSE OPERÁRIA!
VIVA a SOLIDARIEDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL
ENTRE os TRABALHADORES!
Se deveras denunciamos
um duríssimo golpe
Acrescentando ainda mais à
miserável vida que tínhamos,
É NECESSÁRIO REBELAR-SE.
DESEMPREGADOS!
COM NOSSOS
INTERESSES SEMPRE À FRENTE
Nossa vida é feita de trabalho
mas também de BATALHA.
Façamos dela hoje um objetivo claro
para curar o país
de UMA VEZ POR TODAS!
Porto-Príncipe, 7 de fevereiro de 2010 Pv
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18 DE MAIO
BATAY OUVRIYE

D

entro do Mês de Mobilização dos Trabalhadores, lançado desde a primeira marcha
dos acampamentos no dia 28 de abril passado, e
dando seguimento às diferentes atividades desenvolvidas no dia 1º de maio, era incluído o dia 18
de maio (ver documento anterior: “Está lançada a
Mobilização!”).
No Haiti, 18 de maio é dia da bandeira. De
fato, em 1803, as forças revolucionárias decidiram
se dar uma bandeira própria de luta e liberdade.
Crucial data para se estabelecer de uma vez por
todas uma confrontação direta com o estado de
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ocupação-tutela já sem máscara que temos hoje
em dia.
Esperava-se uma mobilização consciente de
todas as forças progressistas, acompanhando o
povo e, em particular, seus trabalhadores. Entretanto, em alguns pontos dos mais importantes a
situação se complicou, já que os clássicos políticos, representantes de uma maneira ou de outra
das diferentes frações das classes dominantes, invadiram o campo da mobilização, reduzindo-a a
um ataque à “forma” como Prevel está dirigindo.
Nada de conteúdo do projeto imperialista burguês

que ele está implementando, nada de classe…
Isso talvez fosse previsto. O aspecto particular é que alguns militantes, supostamente progressistas, se envolveram com aqueles políticos, fazendo o jogo do populismo ainda muito vigente. Em
Cap-Haitien principalmente, onde a mobilização
reuniu a maior quantidade de pessoas (umas três
mil), esse foi o caso flagrante. Entretanto, nossa
presença e, sobretudo, o panfleto que distribuímos levaram uma orientação diferente:
18 de maio de 2010, comemoração do dia
da bandeira! Mas: qual das bandeiras? A americana, a francesa, a canadense, a chilena, a brasileira,
a argentina, a boliviana, a equatoriana, a paraguaia…? Ou será a da Jordânia, a do Nepal, a do
Congo, a do Senegal, a da China, a de Israel, a do
Sri Lanka…? Ou talvez a dos médicos sem fronteiras, a dos funcionários de Oxfam…?
18 de maio! Este governo sem coluna vertebral continua querendo se valer dessa data para
encobrir todas as indecências que promove, em
particular a de aprendiz ditador dedicado a assegurar a continuidade do projeto imperialista
burguês e mascarar a ocupação-tutela, com a Minustah como única força política e militar. Aao
mesmo tempo, todos os anacrônicos políticos da
dita “oposição” querem aproveitar-se dessa data
para gritar seu “Abaixo Prevel!”… mas sem crítica
alguma a sua orientação política concreta. É que é
a mesma deles; pois protestam por não serem eles
os que aplicam o plano imperialista em vigor. Já
dissemos isso várias vezes: O lixo da história espera igualmente a todos eles! Só falta que nós, as
massas populares e os trabalhadores em particular,
os lancemos ali e pronto.
Unicamente nós, as massas populares, os
trabalhadores, podemos tirar o país do abismo em
que está. 18 de maio de 2010, temos que assumir
nossas responsabilidades! Somente nós podemos
construir a alternativa consequente ao respeito.
Na mobilização. Na luta!

*
18 de maio! Abaixo a ocupação-tutela! Abaixo todos os atuais responsáveis que facilitam, organizam esta ocupação-tutela! Abaixo todos os
responsáveis anteriores que, com um trabalho parecido, prepararam o terreno para a situação atual.
Abaixo todo lacaio que se prepara para substituir
os agora presentes!

18 de maio de 2010,
comemoração do dia da
bandeira! Mas: qual das
bandeiras? A americana,
a francesa, a canadense,
a chilena, a brasileira, a
argentina, a boliviana, a
equatoriana, a paraguaia…?
Ou será a da Jordânia, a
do Nepal, a do Congo, a do
Senegal, a da China, a de
Israel, a do Sri Lanka…? Ou
talvez a dos médicos sem
fronteiras, a dos funcionários
de Oxfam…?
Repetimos, não há outra solução: Levante
geral! Em todos os terrenos, juntos, nós do Campo do Povo, a partir dos interesses dos trabalhadores.
Prossegue a mobilização lançada. Mas, hoje,
os interesses devem ser detalhados. Nossa autonomia como povo, como trabalhadores deve fundamentalmente permanecer e como quiser clara-
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mente, para que, precisamente, a mobilização, a
nossa, chegue aonde deve chegar neste exato momento histórico: ao devido levante geral que está
planejado e na luta avançando.
VIVA A LUTA DO POVO HAITIANO!
VIVA A LUTA DOS TRABALHADORES!
PARA UM HAITI SOBERANO A PARTIR
DOS INTERESSES DOS TRABALHADORES!
*
Se em Cap-Haitien a mobilização teve a confusão mencionada, em Arcahaie foi muito mais
clara e contundente, apesar de haver menos gente
(600 pessoas chegaram a se reunir) − militantes de
Batay Ouvriye da zona e de Porto-Príncipe quase
exclusivamente, acompanhados de alguns de nos-

Hoje se enfrenta aí um desafio
a mais e de ordem particular:
uma empresa francesa
está planejando comprar
terrenos do Estado (o que
não é permitido, desde a
independência de 1804) onde
nascem vários mananciais,
pois planejam se apoderar da
água para tratá-la e
engarrafá-la.
sos aliados dos trabalhadores de serviços públicos
demitidos e dos novos contatos operários e trabalhadores dos acampamentos. Então a unidade foi
muito mais clara e a orientação também.
O que não foi tão fácil foi a própria mobi-

86 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

lização, já que desde os arredores da cidade, nossa
entrada foi radicalmente proibida e quando nos separamos e tentamos entrar por caminhos secundários e quase chegamos à praça central onde ia dar-se
o ato governamental, a polícia especial bloqueou
todas as entradas enquanto agentes provocadores,
dessa vez com armas, fizeram das suas, chegando
a nos confrontar, em menor escala, mas impedindo qualquer avanço significativo. De tal forma que
não conseguimos nos espalhar tanto quanto o planejado, nem mesmo chegar à praça e perturbar o
ato oficial, como era o objetivo. Inútil dizer que a
imprensa burguesa não relatou nada sobre a nossa presença. No povoado, entretanto, o impacto
foi de bastante incidência: durante a semana inteira se discutia a respeito do panfleto distribuído,
da humilhação que as forças da Minustah no país
representam, do projeto global de dominação imperialista burguês e de como esse plano afeta um
povo tão agrícola como o arcahaie. Aproveitamos
para, na quinta-feira seguinte, dia 20, organizar um
debate público em que sobretudo jovens do povo
participaram de uma maneira muito engajada e
consciente: a estagnação geral da formação social
hoje em dia é uma realidade objetiva para todos e a
presença das forças de ocupação, defendendo mais
e mais esse statu quo, representa um completo acúmulo de frustração.
*
Em outras três localidades importantes tivemos nossa mobilização igualmente semeada.
Uma fica no Noroeste. Essa zona é de suma
importância por ser, desde sempre (desde Duvalier
pai, de fato) alvo para os norte-americanos estabelecerem ali uma base militar − em Môle St Nicolas,
mais precisamente. Ali, conscientes dessa localização geopolítica de envergadura (a base ficaria em
frente a Cuba), temos uma prática desenvolvida em
profundidade.
Hoje se enfrenta aí um desafio a mais e de
ordem particular: uma empresa francesa está planejando comprar terrenos do Estado (o que não é per-

mitido, desde a independência de 1804) onde nascem vários mananciais, pois planejam se apoderar
da água para tratá-la e engarrafá-la. Os camponeses
pobres, não tendo outra fonte de obtenção de água,

...o contrato firmado por
essa empresa com o Banco
Mundial, que lhe emprestou
o dinheiro, estipulava a
realização de várias obras
públicas na região (escolas,
estradas – pelo menos unindo
o povo à zona franca – fontes
de água, eletricidade…). Inútil
outra vez dizer que nada
disso nunca se concretizou.
se mobilizam para defender o que se poderia chamar de “sua vida” dos imperialistas franceses que,
apoiados concretamente por suas forças armadas de

ocupação e ajudados pelos responsáveis locais a seu
serviço (o prefeito está totalmente vendido e manobrando para que o “projeto de desenvolvimento
francês” se implemente), tentam avançar por toda
a costa.
Não foi uma “marcha” propriamente mas,
sim, uma mobilização em todos os lugares e espaços, em uma grande superfície de território. A luta
se mostra dura.
As outras duas localidades ficam na fronteira com a República Dominicana. A primeira, ao
Norte. É Ouanaminthe, onde, nessa primeira zona
franca de exploração multinacional, o sindicato se
encontra com grandes dificuldades já que a direção, dominicana, outra vez apoiada pela polícia
especial haitiana… e pelos agentes da Minustah,
comete todo tipo de ingerência, pisoteando todos
os direitos dos trabalhadores ao mesmo tempo que
não mostra nenhum respeito às leis haitianas. Vale
lembrar, sobre o exército dominicano, que essa direção (das mais reacionárias na própria República
Dominicana) tinha convocado a entrar em território haitiano para reprimir abertamente os operários então mobilizados. Também recordemos as
suspeitas vacinas por ela e por força administradas,
que, afinal, não se sabe se eram vacinas ou esterilizantes…! Hoje, fortalecida pela presença militar
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estrangeira, essa direção age impunemente contra
os operários.
Além disso, o contrato firmado por essa empresa com o Banco Mundial, que lhe emprestou o
dinheiro, estipulava a realização de várias obras públicas na região (escolas, estradas – pelo menos unindo o
povo à zona franca – fontes de água, eletricidade…).
Inútil outra vez dizer que nada disso nunca se concretizou.
Razão pela qual a mobilização de 18 de maio
teve no povoado um caráter bastante amplo e claramente sob a direção, ainda que puramente democrática, da classe operária nascente. Além dos operários,
várias pessoas participaram do encontro. O debate
nos diferentes encontros realizados no decorrer de
todo o dia e a partir de nosso panfleto, teve que indicar a relação dessa situação local com aquela global
política do país sob ocupação.
O último ponto em que nós mobilizamos foi
o Plateau Central, região de fronteira, onde um sindicato de operários agrícolas e da construção está
88 PUCVIVA 37 - janeiro/abril de 2010

nascendo, incluindo trabalhadores dos dois lados da
fronteira − dominicanos e haitianos − unidos em uma
mesma organização de luta, com a mesma compreensão da realidade que nos oprime, contra todos da
própria fronteira e das forças armadas que a “vigiam”.
Não é por acaso então que, já faz tempo, os soldados
da Minustah a ocupam…!
*
De diferentes níveis políticos, às vezes em defasagem ainda muito importante, a mobilização contra a ocupação, com os interesses dos trabalhadores
como pilar e sob a direção da classe operária, segue
seu curso. Enfrentando obstáculos e às vezes desviada
pelos oportunistas de todo tipo, ela vai, no entanto,
sendo construída, em um caminho político cada vez
mais claro e radical, espacialmente cada vez mais amplo − até chegar a incluir todo o território nacional e
também atingir o morador da ilha – e cada vez mais
bem-coordenado. Falta se fechar como um punho.
Porto-Príncipe, 27 de maio de 2010 Pv

